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V měsíci květnu a červnu začalo větší rozvol-
ňování bezpečnostních a hygienických opatření 
v rámci koronavirové krize. Vláda povolila další 
aktivity obyvatel a vzájemné setkávání lidí na ve-
řejných akcích s jistými hygienickými opatřeními. 
Otevřely se obchody, kina a v červnu i bazény. Nyní 
můžeme využít znovu služeb kadeřníka, kosmetiky, 
masáží a dalších služeb. Lidé se znovu setkávají 
v restauracích a kavárnách.

Přesto je něco jinak.
Už to není svět, jak jsme ho znali doposud. Náš život má nová 

pravidla a my se jimi musíme v rámci zájmů celé společnosti 
řídit.

Měli bychom si uvědomit zpětně, že období, které jsme pře-
konali, pro naši republiku a náš kraj nebylo tak špatné, jak tomu 
bylo a někde ještě teď je. V jiných zemích měli a někde nyní 
právě mají s tímto virem větší starosti a bojují s ním na všech 
frontách. Tak tomu je v lidnatějších zemích s větším počtem 
obyvatel na jednom místě. To však nezpochybňuje velké úsilí 
všech lidí, kteří pracovali u nás v naší zemi v přední linii a za-
slouží si od nás vřelé poděkování a úctu.

Můj postřeh je takový, že jsme v této době po-
znali, co je v životě důležité a bez čeho se můžeme 
obejít. V první řadě je to rodina a blízcí, kteří se 
zase dali spolu více dohromady a pomáhali si, jak 
to jen šlo. Nebylo nutné mít plný košík zbytných 
potravin a pamlsků, ale jen základní potraviny, kte-
ré jsou potřebné pro běžný život. Módní výstřelky 
nikoho moc nezajímaly. Důležité byly jiné prosté 
věci. Zjistili jsme, že se dá mnoho věcí vyřídit dál-
kově. I náš úřad se staral o věci veřejné, jak to jen 
v dané situaci šlo. Elektronickým směrem dálko-
vého spojení se vydá naše společnost do blízké 

budoucnosti.
Co nám přesto chybělo? Byl to volný pohyb venku, v přírodě 

a hlavně setkávání s lidmi. To jsem cítila a viděla, že lidé stá-
le potřebují. Uvolňování přineslo novou energii mezi veřejnost. 
Teď jen budeme doufat, že další vlny nepřijdou, a pokud ano, 
že budou ve stejné síle, jak jsme je měli u nás. Věřím, že je 
zvládneme.

Chovejme se obezřetně, ale nepodléhejme panice. Užívejme 
si svůj život dál. Máme jen jednu šanci, tak si ji nenechme vzít. 
Žijme právě teď a naplno. Léto je tady, tak vzhůru za novými 
zážitky!

Ing. Jana Špačková, tajemnice MěÚ
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Plných tři sta devadesát (!) minut potřebo-
vali moravskobudějovičtí zastupitelé na pro-
jednání všech bodů programu deváté schůze 
nejvyššího orgánu města, která se vzhledem 
k protikoronavirovým opatřením uskutečnila 
v pondělí 15. června ve velkém sále Besedy. 
Opoziční zastupitelé si ani tentokrát neod-
pustili důkladné „grilování“ radniční koalice, 
když k nejčastějším diskutujícím patřila dvo-
jice Yvona Švaříčková a Jan Švaříček (ZLB 
+ ODS), jimž v tomto směru poměrně zdat-
ně sekundovala především Anna Prokopová 
(KDU-ČSL).

Program schůze sice obsahoval osmačty-
řicet bodů, ale řada z nich se týkala záměrů 
prodeje, výkupu či převodu pozemků, které 
většinou prošly schválením bez větších prů-
tahů a diskusí. Když tři minuty po osmnác-
té hodině – tedy přesně po dvou hodinách 
od začátku zasedání – starosta Vlastimil 
Bařinka (SOMB) vyhlašoval zhruba patnác-
timinutovou přestávku, bylo už projednaných 
jedenadvacet bodů včetně v pořadí třetího 
s názvem „Plnění usnesení zastupitelstva 
města, rady města, usnesení finančního 
a kontrolního výboru“, který zabral vzhle-
dem k bohaté diskusi bezmála padesát mi-
nut. Další usnesení se vesměs přijímala bez 

sáhodlouhých debat velkou většinou hlasů 
napříč politickým spektrem a ve znění na-
vrženém radou města. Výjimkou potvrzující 
pravidlo byl záměr prodeje částí dvou po-
zemků o celkové výměře cca 112 m2 předem 
určeným žadatelům, pro který zvedlo ruku 

pouhých sedm koaličních zastupitelů.
V podobném duchu se zpočátku pokra-

čovalo i po přestávce, pověstný „klid zbra-
ní“ ovšem dlouho nevydržel. K první slovní 
přestřelce došlo v případě prodeje pozemku 
o výměře 267 m2 řádnému vítězi vyhlášené-
ho výběrového řízení. To zpochybnili někteří 
zástupci opozice s tím, že by se mělo vzhle-
dem k nedávnému nouzovému stavu zrušit 

a vyhlásit znovu. S původním návrhem rady 
se ovšem při hlasování ztotožnili také opozič-
ní František Dostál (ZLB + ODS) a Petr Žák 
(KDU-ČSL), takže prodej pozemku s ornou 
půdou byl schválen.

Opravdový problém nastal u bodu č. 33. 

Zastupitelé jednali šest a půl hodiny

Ačkoliv rozpočtové úpravy prakticky vždy 
procházejí relativně snadno, tentokrát tomu 
tak rozhodně nebylo. Zastupitelé totiž po vel-
kých debatách neschválili potřebnou většinou 
hlasů žádné usnesení a došlo tak k patové 
situaci, která zaskočila všechny. Vzhledem 
k nepřijetí rozpočtových úprav náhle hrozi-
lo, že řada předtím přijatých rozhodnutí tý-
kajících se nejrůznějších finančních operací 
„spadne pod stůl“ a město například nebude 
moci poskytnout některé dotace včetně cca 
sedmi milionů pro ZŠ TGM či zaplatit dva 
a půl milionu korun za rekonstrukci technické 
infrastruktury v Mexiku. Problémů však hrozi-
lo ještě mnohem víc…

Vše se podařilo napravit díky jednání 
během vyhlášené mimořádné přestávky 
a k rozpočtovým úpravám se zastupitelé 
vrátili o téměř tři hodiny později, kdy byl tento 
bod před závěrečnou diskusí opět projednán 
a po jedné úpravě schválen.

Deváté schůze nejvyššího orgánu města 
se zúčastnilo dvacet z jedenadvaceti zastu-
pitelů, když chyběl pouze Petr Stejskal (ZLB 
+ ODS) a jeho kolega ze stejného uskupení 
Jaroslav Doležal se do velkého sálu Besedy 
dostavil až v průběhu zasedání.

Luboš Janoušek

schválilo rozdělení finančního daru Kraje 
Vysočina ve výši 136 822 Kč na podpo-
ru převodů vzdělávací činnosti z kraje 
na obce a na podporu obcí při zabezpe-
čování vzdělávání v roce 2020, a to podle 
počtu žáků ve školách a v jejich zařízeních 
(školní družina, školní klub, DDM apod.) 
takto: ZŠ Havlíčkova ul. 63 194 Kč, ZŠ 
TGM 57 029 Kč a ZUŠ 16 599 Kč,
schválilo vydání Změny č. 3 Územního 
plánu Moravské Budějovice, která se týká 
rozšíření stávající plochy občanské vyba-
venosti v lokalitě za kruhovým objezdem 
směrem na Nové Syrovice, kde společnost 
FMZ INVEST, s. r. o. Znojmo hodlá realizo-
vat svůj záměr výstavby nákupního centra,
schválilo uzavření Smlouvy o budoucí 

darovací smlouvě a budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti mezi Sportovním klu-
bem Moravské Budějovice z.s. (budoucím 
dárcem) a městem Moravské Budějovice 
(budoucím obdarovaným), která se týká 
daru pozemků, příp. částí pozemků – parc. 
č. 2827/3, 2827/5, 2630, 2822/11, 2822/12 
se všemi součástmi a příslušenstvím, vše 
v k. ú. Moravské Budějovice, v souvislosti 
se stavbou fotbalových kabin včetně stav-
by WC pro veřejnost, krytého posezení 
a souvisejících dopravních, komunikač-
ních a dalších zpevněných ploch,
schválilo záměr výkupu pozemků příp. 
částí pozemků – parc. č. 2827/7, 2827/9, 
2822/10, 2827/11, 2827/16, vše v k. ú. Mo-
ravské Budějovice od vlastníka Tělocvič-

ná jednota Sokol Moravské Budějovice 
za cenu dle znaleckého posudku (tj. cena 
pozemků 360 Kč/m2) a schválilo uzavření 
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a bu-
doucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi 
Tělocvičnou jednotou Sokol Moravské Bu-
dějovice (budoucím prodávajícím) a měs-
tem Moravské Budějovice (budoucím ku-
pujícím), která se týká odkupu pozemků 
příp. částí pozemků uvedených výše, a to 
se všemi součástmi a příslušenstvím (ze-
jména stavbou oplocení, které je tvořeno 
podezdívkou a pletivem) v souvislosti se 
stavbou fotbalových kabin včetně stavby 
WC pro veřejnost, krytého posezení, par-
koviště a souvisejících dopravních, komu-
nikačních a dalších zpevněných ploch,

Yvona Švaříčková Jan Švaříček

Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání dne 15. 6. 2020 mj.:
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schválilo záměr prodeje bytové jednotky 
o velikosti 3+1 nacházející se ve 2. podla-
ží bytového domu č. p. 1165 na ul. 1. máje 
v k. ú. Moravské Budějovice včetně spolu-
vlastnického podílu na společných částech 
bytového domu č. p. 1165 a na pozemku 
parc. č. st. 2441 formou výběrového řízení, 
přičemž podmínky výběrového řízení bude 
následně schvalovat rada města,
schválilo záměr prodeje části pozemku 
p. č. 178/1 u chaty č. ev. 27 v k. ú. Jackov 
bez výběrového řízení předem určenému 
žadateli K. Č., bytem Praha 6,
neschválilo záměr prodeje části pozemku 
p. č. 1235/10 (u letiště) o výměře cca 5 100 
m2 v k. ú. Moravské Budějovice předem 
určenému žadateli M. H., Moravské Budě-
jovice a schválilo záměr prodeje části to-
hoto pozemku formou výběrového řízení, 
přičemž podmínky výběrového řízení bude 
následně schvalovat rada města,
schválilo záměr prodeje pozemků/částí 
(vyjma částí pozemků určených pro pěší 
komunikaci a umístění inženýrských sítí) 
p. č. 2956/1,2960/2, 1682/7,1909 (včetně 
stavby s č. p. 94), 1910 (vč. stavby s č. 
p. 92) a p. č. st. 1911 (vč. stavby s č. p. 93) 
o celkové výměře cca 2 266 m2 vše v k. ú. 
Moravské Budějovice (ul. Havlíčkova) for-
mou výběrového řízení, přičemž podmínky 
výběrového řízení bude následně schvalo-
vat rada města,
schválilo záměr prodeje pozemků p. č. 
769/4 o výměře 251 m2 a p. č. 768/2 o vý-
měře 25 m2 (resp. částí pozemků, jejichž 
přesné výměry budou uvedeny v oddělo-
vacím geometrickém plánu po zaměření 
stávající komunikace) v k. ú. Moravské Bu-
dějovice (u zahradnictví na ul. Jaroměřic-
ká) předem určenému žadateli J. L., bytem 
Moravské Budějovice,
zrušilo záměr prodeje pozemku p. č. 
3333/6 v k. ú. Moravské Budějovice (ul. 
Gagarinova – u prodejny COOP) předem 
určenému žadateli společnosti MarissaO-
mikrón, a.s., Praha 1,
neschválilo záměr prodeje částí pozemků 

p. č. 390/6 a 390/5 o výměře cca 650 m2 
v k. ú. Lažínky předem určenému žadateli 
K. M., bytem Lažínky,
schválilo záměr výkupu pozemků parc. č. 
1221/12 o výměře 405 m2 za cenu 420 Kč/
m2, 1221/16 o výměře 1 540 m2 za cenu 
563 Kč/m2, parc. č. 1221/27 o výměře 458 
m2 a části pozemku parc. č. 1221/25 o vý-
měře cca 620 m2 za 390 Kč/m2, vše v k. ú. 
Moravské Budějovice (u letiště) od L. K., 
Třebíč. Získání těchto pozemků do vlast-
nictví města je vhodné především z dů-
vodu zcelení vlastněných pozemků v této 
lokalitě a navíc některé pozemky slouží 
k zajištění přístupu k ostatním pozemkům 
ve vlastnictví města,
schválilo prodej části pozemku p. č. 
2714/46 o výměře 87 m2 v k. ú. Moravské 
Budějovice (ul. Sadová) bez výběrového 
řízení předem určeným žadatelům man-
želům F. K. a D. K., oba bytem Moravské 
Budějovice, za cenu 250 Kč/m2,
schválilo prodej pozemku parc. č. 4209/6 
o výměře 267 m2 v k. ú. Moravské Budě-
jovice (ul. Fibichova) vítězi výběrového 
řízení manželům L. B. a L. B., oba bytem 
Moravské Budějovice, za konečnou cenu 
55 000 Kč,
schválilo výkup nově odděleného pozem-
ku p. č. 1472/26 o výměře 47 m2 v k. ú. 
Moravské Budějovice od L. D., bytem Blíž-
kovice, za cenu ve výši 700 Kč/m2 pro zá-
měr vybudování zastávkového přístřešku 
u autobusové zastávky na ul. Tyršova,
schválilo uzavření smlouvy o zápůjčce pe-
něžních prostředků ve výši 7 023 600 Kč 
příspěvkové organizaci Základní škola T. 
G. Masaryka na úhradu projektu Rekon-
strukce učeben na ZŠ TGM. Škola v r. 
2017 se souhlasem zřizovatele požádala 
Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci z In-
tegrovaného regionálního operačního pro-
gramu. Dotace ve výši 90% z uznatelných 
nákladů byla škole přidělena. Projekt je 
rozdělen do dvou etap a druhá etapa končí 
v 9/2021,
schválilo poskytnutí dotací pro Vodovody 

a kanalizace, dobrovolný svazek obcí Tře-
bíč ve výši 13 617 122 Kč na rekonstrukci 
vodovodu a kanalizace v lokalitě Mexiko 
a ve výši 1 875 809 Kč na kanalizaci v ul. 
Havlíčkova,
schválilo smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města ve výši 84 000 Kč ob-
chodní společnosti COOP družstvo HB, 
Praha 3 na provoz prodejny ve Vesci,
prominulo nájemné za období od 14. 03. 
do 27. 04. 2020 ve výši dle nájemních 
smluv panu Pavlu Slámovi z důvodu uza-
vření nebytových prostor pro maloobchod-
ní prodej na adrese nám. Míru č. p. 25 
a 26, Moravské Budějovice ve vlastnictví 
města,
neschválilo Obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláš-
ka č. 1/2011, o stanovení místního koefici-
entu pro výpočet daně z nemovitosti, která 
stanovila koeficient ve výši 2,
schválilo poskytnutí finančního daru 
z FAOM na celoroční činnost ve výši 
15 000 Kč pro Spolek pro veřejnou do-
pravu na jihozápadní Moravě, 25 000 Kč 
pro Junák – český skaut, středisko Mo-
ravská Orlice Moravské Budějovice, z. s., 
40 000 Kč pro SH ČMS – Sbor dobrovol-
ných hasičů v Moravských Budějovicích, 
48 000 Kč pro Orel jednota Moravské Bu-
dějovice, 60 000 Kč pro Sportovní klub Je-
MoBu, 150 000 Kč pro HC Žihadla Morav-
ské Budějovice - mládež, z. s., 150 000 Kč 
pro Tělocvičnou jednotu Sokol Moravské 
Budějovice, 230 000 Kč pro Sportovní klub 
Moravské Budějovice, z.s.,
souhlasilo se zařazením území města Mo-
ravské Budějovice do území působnosti 
MAS Rokytná, o.p.s. na programové ob-
dobí 2021–2027,
schválilo podání žádosti o dotaci z podpro-
gramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
„Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli“ 
dotačního titulu „117d822H Podpora budo-
vání a obnovy míst aktivního odpočinku“.
Marie Růžičková, odbor 
kanceláře starosty a školství

schválila instalaci hrotových systémů proti 
dosedání holubů na budovy ve vlastnictví 
města a jejich odchyt na budově Léčebny 
dlouhodobě nemocných Moravské Budě-
jovice,
schválila zábor veřejného prostranství 
před prodejnou Vitamínka na nám. Míru 
panu K. K. v období od 1. 6. 2020 do 31. 
10. 2020 za cenu stanovenou obecně 
závaznou vyhláškou o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství za úče-
lem vystavení ovoce a zeleniny,
vzala na vědomí celkový čistý výtěžek 
sbírky ve výši 216 498,52 Kč a schválila 
rozdělení čistého výtěžku sbírky „Na po-
moc dobrovolníkům při pořizování a vý-
robě ochranných prostředků v souvislosti 
s šířením nákazy COVID-19“ takto: Pavel 
Šplíchal – částka 20 000 Kč, Patrik Holík – 
částka 35 000 Kč, AVENTE s.r.o. – částka 
10 000 Kč, Junák – český skaut, středisko 
Moravská Orlice Moravské Budějovice, 

z.s. – částka 20 000 Kč. Zbývající část 
čistého výtěžku sbírky bude převedena 
na účet města Moravské Budějovice,
schválila zahájení demolice dvou montáž-
ních ramp na ul. U Vodojemu, tj. spodní 
montážní rampy na částech pozemků p. č. 
1308/3 a 1409/2 a horní montážní rampy 
na části pozemku p. č. 1409/5,
schválila realizaci výměny oken Základní 
školy a Praktické školy Moravské Budějovi-
ce, Dobrovského 11 v rozsahu cenové na-
bídky firmy Pronto – okna a dveře v r. 2021,
schválila realizaci výměny výtahů v by-
tových domech na ul. Komenského 1511, 
1512, 1513 v roce 2021,
schválila vypracování projektové doku-
mentace – Multifunkční hřiště ve Vesci, 
včetně výškopisného a polohopisného za-
měření území. Vypracování projektové do-
kumentace včetně zaměření území bude 
hrazeno z rozpočtové položky Osadního 
výboru Vesce,

schválila přijmout dotaci na akci „Moder-
nizace VO ve městě – RVO Šafaříkova, 
Myslbekova, nám. Míru, Moravské Budě-
jovice z Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR v rámci Státního programu na podpo-
ru úspor energie pro rok 2020 (Program 
EFEKT). Výše dotace činí 1 310 711 Kč 
(50% celkových uznatelných nákladů),
vzala na vědomí „Rozhodnutí o prominutí 
místního poplatku za užívání veřejného 
prostranství z důvodu mimořádné událos-
ti“ za umístění dočasného zařízení restau-
račního a kavárenského zařízení dle čl. 6, 
odst. 2, písm. d) Obecně závazné vyhláš-
ky č. 1/2018,
prominula nájemné v nebytových prosto-
rách města za období od 14. 3. 2020 do 19. 
4. 2020 ve výši dle nájemní smlouvy panu 
Radku Tvrdému z důvodu uzavření malo-
obchodní prodejny na adrese ul. Husova 
189,

Rada města na své 45. schůzi dne 18. 5. 2020 mj.:

(dokončení na str. 4)
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prominula nájemné za období uzavření provozu nařízením 
vlády (opatření proti COVID-19) ve výši dle nájemní smlouvy 
obchodní společnosti HUPRA s. r.o. z důvodu uzavření pro-
stor restaurace v nebytových prostorách města na adrese ma-
loobchodní prodejny Purcnerova č. p. 60,

schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč nadač-
nímu fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb na pořádání 29. 
ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií z České repub-
liky a Slovenské republiky,
schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč z FAOM 
pro Sportovní klub Moravské Budějovice.

Červnové práce v Mexiku objektivem Františka Čábela

Výsledky zápisů v ORP III 
Moravské Budějovice

V dubnu probíhaly zápisy do 1. tříd základních škol a v květnu 
do mateřských škol. Pro informaci uvádím:

zapisovaných dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 
2020/2021 bylo celkem 256, z toho zapsaných je celkem 207 
budoucích prvňáčků. Pro 49 dětí rodiče zažádali o odklad školní 
docházky. Do dvou základních škol v Moravských Budějovicích 
je zapsáno celkem 74 budoucích prvňáčků, 34 dětí má odklad 
školní docházky.

Do mateřských škol nově nastoupí celkem 169 dětí, z toho 
do Mateřské školy Moravské Budějovice 54.

Marie Růžičková, odbor kanceláře starosty a školství

Město na instagramu
Město Moravské Budějovice rozšířilo svoji působnost též 

na platformu instagram. Můžete zde vidět historické fotografie, 
aktuální fotografie a dočíst se různé zajímavosti spojené s naším 
městem. Fotografie nebo akce ve městě či v mikroregionu mů-
žete též zasílat na instagram@mbudejovice.cz. A jak to funguje? 
Jednoduše si do mobilu nainstalujete aplikaci INSTAGRAM, vy-
tvoříte účet, vyhledáte profil Město Moravské Budějovice (m_bu-
dejovice) a dáte jen „sledovat“, aby vám nic neuniklo. Pokud se 
budete chtít o své zážitky podělit s ostatními, stačí jen označit 
fotografii tímto profilem, nebo použít do popisku hashtag #mbu-
dejovice #morbudky a pak uvidíme i vaše zážitky na fotografiích.

–spr–

Rada města na své 46. schůzi dne 1. 6. 2020 mj.:
schválila uzavření smlouvy o užívání veřejného prostranství 
na zábor veřejného prostranství pro předzahrádky na nám. 
ČSA před kavárnou MUFin a před restaurací Beny klub v ter-
mínu od 3. 6. 2020 do 30. 9. 2020 za cenu dle vyhlášky,
schválila poskytnutí finančního daru z FAOM ve výši 5 000 Kč 
na celoroční činnost pro Kynologický klub Moravské Budějovice,

schválila pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu 
na zhotovitele akce „Oranžové hřiště – Dětské hřiště v měst-
ském parku“:1) hřiště.cz, s.r.o. Brno – Židenice, nabídková 
cena: 662 790 Kč bez DPH; 2) TR ANTOŠ s.r.o.Turnov, nabíd-
ková cena: 679 897 Kč bez DPH.

 Marie Růžičková, odbor kanceláře starosty a školství

(dokončení ze str. 4)
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Stavební práce na rekonstrukci mostu na místní komunikaci 
mezi ulicemi K Háji a Havlíčkova probíhají od 15. června a jsou 
prováděny za úplné uzavírky, přičemž staveniště bude trvale 
uzavřeno po celou dobu realizace díla. Předpokládaný termín 
dokončení je v listopadu 2020.

Vzhledem k tomu, že po dobu realizace bude ztížený pohyb 
chodců a vozidel v dotčené lokalitě, žádáme obyvatele města, 
návštěvníky města, chodce i řidiče o shovívavost a dodržování 
dopravního značení.

Parkovací stání v ul. Partyzánská
V ulici Partyzánská bude vybudováno jedenadvacet nových 

parkovacích stání včetně nového chodníku a veřejného osvět-
lení. Zhotovitelem stavební zakázky je firma Pelán stav, s. r. o. 
Hrotovice, která byla vybrána na základě výsledku vyhlášeného 
výběrového řízení. Celkové náklady činí 1 658 244 Kč bez DPH. 
Akce by měla být dokončena nejpozději do konce letošního září.

Demolice dvou montážních ramp
Rada města schválila usnesením RM – 45/2020/20 v pondělí 

18. května demolici dvou montážních ramp na ul. U Vodojemu. 
Rampy na opravu automobilů neodpovídaly současným předpi-
sům a jejich stav byl nevyhovující z hlediska bezpečnosti; hrozila 
ekologická havárie při výměně olejů a možné úrazy. Obě rampy 
byly odstraněny firmou Šibor stavby, s.r.o. Celkové náklady činily 
81 936 Kč bez DPH.

Rekonstrukce bytu na nám. Míru
Práce na rekonstrukci bytu č. p. 26 na náměstí Míru finišu-

jí. Touto celkovou rekonstrukcí bytu dojde ke změně dispozice 
místností, opraveny budou veškeré instalace a ústřední topení, 
zateplují se podlahy i stropy, výměny se dočkají okna. V polovině 
letošního srpna bude tato rekonstrukce dokončena.

Nové osvětlení ledové plochy
V průběhu letních prázdnin proběhne výměna osvětlení ledo-

vé plochy zimního stadionu. Stávající svítidla budou vyměněna 
za nová LED svítidla. Tato výměna by měla být dokončena do po-
loviny letošního září. O tom, kdo bude zhotovitelem této zakázky, 
rozhodl výsledek vyhlášeného výběrového řízení. Ten ovšem ne-
byl v době uzávěrky tohoto vydání zpravodaje ještě znám.

Půjčte si nádoby na plast
Město Moravské Budějovice informuje občany, že je stále ješ-

tě možné vyzvednout si v Technických službách, Dopravní 1334, 
Moravské Budějovice (PO–PÁ v době od 6:00 do 14:15 hod.) ná-
doby o objemu 240 litrů na plasty.

Formou výpůjčky si může zdarma každý občan z Moravských 
Budějovic včetně místních částí (Jackov, Lažínky, Vesce, Vra-
nín), který je vlastníkem nebo nájemcem rodinného domu, za-
půjčit nádobu na plast o objemu 240 l. Bližší podrobnosti budou 
specifikovány ve smlouvě o výpůjčce. Svoz plastů ze žlutých 
plastových nádob se provádí pravidelně každé třetí úterý v mě-
síci.

K vyzvednutí ještě zbývá cca 370 nádob. Nově si nyní mohou 
o výpůjčku této nádoby požádat také zájemci z řad občanů žijí-
cích v bytových domech. Za každou vypůjčenou nádobu si ručí 
konkrétní občan, který bude uveden ve smlouvě o výpůjčce.

Odbor strategického rozvoje a investic informuje
Rekonstrukce mostu na ul. Havlíčkova

Rozšíření dětského hřiště
Stávající dětské hřiště v městském parku bude rozšířeno 

o nové herní prvky, když zde přibudou prolézací kostky se sklu-
zavkou, rámová prolézačka s balančními příčkami, dvojitá řetě-
zová houpačka, vahadlová houpačka, balanční kladiny, pružino-
vé houpadlo, balanční desky na dvou a na třech pružinách.

Na základě výsledku výběrového řízení se zhotovitelem stala 
firma hřiště.cz, s.r.o. Brno, která předložila nejnižší nabídkovou 
cenu, a to 662 790 Kč bez DPH. Herní prvky by měly být nainsta-
lovány nejpozději do poloviny měsíce září.
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Je neděle 14. června 2020, dvacet mi-
nut před polednem. Zatímco drtivá vět-
šina moravskobudějovických občanů se 
chystá zasednout ke svátečnímu obědu, 
v centru města na náměstí Míru panuje 
na tuto dobu neobvyklý ruch. O oživení se 
se svým početným doprovodem vesměs 
na dvou kolech postaral Josef Zimovčák, 
několikanásobný mistr světa a České re-
publiky v jízdě na vysokém kole. A právě 
na něm přivedl na náměstí Míru padesáti-
členný cyklistický peloton.

Moravské Budějovice se totiž staly mís-
tem jedné z mnoha zastávek akce s ná-
zvem Cyklotour 2020 nadačního fondu 
Na kole dětem Josefa Zimovčáka, a to při 
4. etapě z Ivančic do Jindřichova Hrad-

Druhá červnová neděle v centru města

ce. Celkem jich hlavní prota-
gonista letos musel v době 
od 10. do 20. června absol-
vovat jedenáct, během nichž 
na svém vysokém kole ujel 
celkem 1 233 kilometrů a pro-
jel 333 obcí a měst. Nadační 
fond na podporu onkologicky 
nemocných dětí vznikl v roce 
2010 jako benefiční součást 
sportovního projektu Na kole dětem. 

Zakladatelem nadace a předsedou 
správní rady fondu je Josef Zimovčák, je-
muž místostarostka Jana Kiesewetterová 
předala symbolický šek na 5 000 Kč, kte-
ré věnovalo na základě rozhodnutí rady 
město Moravské Budějovice.

Poté, co se aktéři nedělní 135 km dlou-
hé etapy občerstvili, vydali se přes Vra-
nín, Domamil, Radkovice u Budče, Dačice 
a Strmilov do Jindřichova Hradce.

Luboš Janoušek

7

ze společnosti

Letošní jarní dny kvůli koronavirové 
pandemii značně zkomplikovaly denní 
život našim seniorům. Dům sv. Antonína 
v Moravských Budějovicích byl od 10. 
března uzavřen a přišly chvíle, které mu-
seli trávit pouze na svých pokojích. Přijatá 
režimová opatření nedovolovala žádné 
aktivity, denní programy, skupinová cvi-
čení a možné nebyly ani návštěvy těch 
nejbližších. Personál domova se obyva-
telům snažil tyto dny zpříjemnit například 
vycházkami po zahradě. V areálu domo-
va rozkvetla jarní příroda a obyvatelé při 

Na moravskobudějovickém 
letišti vyrostly dvě nové lavičky. 
Jejich příběh je poměrně dlouhý. 
Rodily se téměř dva roky.

V roce 2018 jsem navštívil míst-
ní klub důchodců s anketou „Co 
potřebují v našem městě senioři“. 
Společně jsme hledali projekt, 
do kterého by se sami mohli za-
pojit. Nápadů a podnětů jsem 
sesbíral mnoho a začali jsme je 
třídit. Myšlenku laviček na letišti 
si vzala za své paní Hana Chadi-
mová a odvedla kus práce. Vyti-
povala konkrétní místa a vyřídila na úřadě 

Oprava
V minulém vydání zpravodaje se 

do článku „Sůl země aneb Vzpomínka 
na Ing. Borise Šustu staršího“ bohužel 
vloudila chyba. Správné křestní jméno 
akademické malířky Šárkové, spolužačky 
Ing. Šusty z gymnaziálních dob, je Jar-
mila, nikoliv Jana. Boris Šusta uveřejnil 
medailonek o jejím životě a díle ve Vlas-
tivědném sborníku Moravskobudějovicka 
č. III/2011.

Petr Beránek

Zelená planina příjemně zastíněná 
stromy s lidmi, kteří přicházejí s dekami, 
košíky a s přáteli. První představa typic-
kého pikniku, kterou každý z nás zná 
například z amerických filmů a letních 
fotografií. Tak přesně tato představa se 
mi natolik zalíbila, že jsme se společně 
shodli na tom, že Špeluňka by mohla 
uspořádat piknik. Nebylo ani tak těžké 
najít vhodné místo – park v letním kině 
nabízí variabilní prostor, který stačí jen 
společně objevit…

Během snad už klidného léta si každý 
z nás chceme jistě odpočinout od hektic-
kého čtvrtroku, který byl pro mnohé z nás 
zkouškou soudržnosti, trpělivosti a rodiny. 
Letos kulturní léto tak jak ho známe, bo-
hužel z pochopitelných důvodů nebude, 
nicméně lze uspořádat akci, která svede 

lidi na jedno místo, kde se pobaví v dobré 
společnosti.

Také v tomto případě je samozřejmě 
třeba lidi na něco nalákat. Ale nebudu 
vám věšet na nos bulíky, že půjde o vel-
kolepou akci, kde uvidíte nevídané a usly-
šíte neslýchané. Můžu jen nalákat na to, 
že po setmění se park rozzáří světélky 
ve stromech a zeleni a na romantickou 
a přátelskou atmosféru. Zkrátka nepři-
jdou ani milovníci dobrého jídla, pokud se 
nechcete obtěžkávat piknikovým košem 
s několika chody, budete mít možnost 
k jídlu i k pití něco zakoupit.

A jak už to u prvních ročníků bývá, jsou 
zkušební, aby ty další obsáhly vše, co by 
tam každý rád měl. Sledujte nás na face-
booku Theatro Špeluňka, kde budeme po-
stupně uveřejňovat detaily o této pikniko-

vé akci. Budeme moc rádi, když ve středu 
26. srpna přijdete v 17 hodin do městské-
ho parku. Společně si užijeme končící léto 
plnými doušky.

Patrik Holík, Theatro Špeluňka

veškerá povolení. Společně jsme oslovili 
Ing. Františka Břinka ze společnosti Fabri-

-Moravia (pila na letišti), zda by 
lavičky vyrobil. Tomu se myšlen-
ka líbila. Ztvárnil dvě opravdu 
originální posezení, na kterých si 
můžete odpočinout, kdykoli pů-
jdete na procházku.

Někdy trvá opravdu dlouho, 
než se z prvotní myšlenky stane 
skutečnost. I takové „drobnosti“ 
jako lavičky se mohou rodit roky. 
Trpělivost se vyplácí. A jestli 
můžete, až potkáte pana Břinka 
nebo paní Chadimovou, poděkuj-
te jim za nová odpočinková místa.

Jan Švaříček

krátkých procházkách 
s modlitbami a zpěvem 
navštěvovali v Lurdské 
jeskyni Pannu Marii.

Druhou květnovou ne-
děli na Den matek ředi-
tel Ing. Petr Žák každé 
mamince pogratuloval 
a předal květinu.

Nezapomnělo se ani 
12. května na Meziná-
rodní den ošetřovatelsví. 
Vedení domova podě-

kovalo našim milým sestřič-
kám za obětavost, nasazení, 
kvalitní práci, kterou často 
vykonávají i v nelehkých si-
tuacích. Ocenilo i potřebnou 
empatii a elán, se kterým 
zvládají své každodenní 
povinnosti vůči obyvatelům 
Domu sv. Antonína.

Bc. Ludmila Čáblová

Pozvání do městského parku na letní piknik

Jarní dny v Domě svatého Antonína

Nové lavičky na moravskobudějovickém letišti
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Účastníci valné hromady poté schváli-
li text dopisu hejtmanovi Kraje Vysočina 
Jiřímu Běhounkovi, v němž upozorňují 
na neutěšenou situaci ve veřejné dopra-
vě a vyjadřují zásadní nesouhlas s poža-
dovanou výší příspěvku, kterým se mají 
obce podílet na spolufinancování Veřejné 
dopravy Vysočiny. Krajské zastupitelstvo 
jej stanovilo na 70 Kč na občana a rok, což 
je o 20 Kč víc, než v rámci Integrovaného 

Hry na zahradě

S návratem do školky po “korona-
virových prázdninách” se náš kaž-
dodenní pobyt venku omezil hlavně 
na školní zahradu, kde na děti čekalo 
veliké překvapení. Paní učitelky poma-
lovaly chodníky okolo školky dětskými 
motivy. Děti uvítal had, žabák s lekní-
ny a včelka. Čím více času tráví děti 
venku, tím více si uvědomují jarní kve-
toucí rostliny, hmyz a další obyvatele 
naší školní zahrady.

Věra Putyerová, 
ZŠ a MŠ Nové Syrovice

Salonek restaurace Grand hostil v úte-
rý 9. června jednání valné hromady Mo-
ravskobudějovického mikroregionu, tedy 
dobrovolného svazku obcí, který vznikl 
přesně před dvaceti lety. Právě tuto sku-
tečnost připomněla v úvodu zasedání 
jeho současná předsedkyně a místosta-
rostka Moravských Budějovic Jana Kie-
sewetterová, která schůzi v 16.00 hod. 
zahájila a poté také řídila.

Přítomných sedmnáct zástupců obcí 
čekalo projednání celkem jedenácti bodů, 
přičemž jedním z prvních a nejdůležitěj-
ších bylo schválení závěrečného účtu mi-
kroregionu včetně výsledku přezkoumání 
jeho hospodaření za rok 2019. Vzápětí 
přišel na řadu další stěžejní bod programu 
v podobě rozdělení finančních prostředků 
poskytovatelům sociálních služeb na Mo-
ravskobudějovicku. Z rozpočtu svazku 
bylo za tím účelem schváleno uvolnění 
částky 1 mil. 400 tis. Kč, která se rozdě-
lí mezi dvanáct žadatelů. Nejvíce peněz 
(450 tis.) dostane Dům sv. Antonína Mo-
ravské Budějovice, 300 tis. Kč obdrží Ob-
lastní charita Třebíč a po 130 tis. Nemoc-
nice Třebíč a Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež eMBečko.

a ženy jistě ocení dvě velká zrcadla. Sa-
mozřejmostí jsou i dvě umyvadla s odklá-
dacím pultíkem. Zachovány zůstaly čtyři 
kabinky, z nichž jedna je uzpůsobena pro 
vozíčkáře.

Vybavení pánských WC zůstalo po-
dobné jako původní, jen se přesunulo 
na nové místo. Vše je nyní světlejší a útul-
nější. Moderní vzhled nového sociálního 
zařízení dotváří nové dávkovače na mýd-
lo, zásobníky ručníků a toaletního papíru 
nebo LED osvětlení. Jak se vše povedlo, 
můžete posoudit sami při návštěvě někte-
ré společenské akce v našem kulturním 
domě. Na realizaci této akce jsme použili 
krajskou dotaci z Programu obnovy ven-
kova Vysočiny.

Text a foto: Miroslav Kabelka

dopravního systému JMK poskytují obce 
a města Jihomoravského kraje. „Domní-
váme se, že částky podpory obcí a měst 
pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci 
krajů by neměly být rozdílné a v rámci naší 
republiky by měly být pro všechny stejné,“ 
píše se mimo jiné v dopise hejtmanovi.

V další části valné hromady se přítom-
ní dohodli na přeložení letošního soutěž-
ního klání s názvem Obec našim dětem 
na červen 2021 (místem konání zůstává 
městys Želetava) a na výjezdním zasedá-
ní do Vinařského a kulturního centra Sá-
dek, které se uskuteční v říjnu letošního 
roku. Prodiskutovali připravovaný druhý 
ročník Festivalu ve znamení piva (proběh-
ne 4. září), tradiční výstavu obcí v rámci 
Císařského posvícení v zámeckých konír-
nách a průběh oslav 20. výročí založení 
Moravskobudějovického mikroregionu.

Luboš Janoušek 

Vlhké zdivo a místy opadávající malba 
byly hlavní důvody, proč jsme se letos roz-
hodli opravit sociální zařízení v kulturním 
domě. Při této příležitosti jsme chtěli vy-
řešit i nevyhovující prostorové podmínky. 
Velké poděkování patří naší mladé a ši-
kovné projektantce Janě Dvořákové, kte-
rá navrhla nové dispoziční řešení toalet. 
Malý prostor vymezený nosnými příčkami 
pro ni byl výzvou, kterou profesionálně 
zvládla.

Po vybourání nevyhovujícího zdiva 
bylo položeno nové kanalizační potru-
bí. Po jeho zabetonování bylo vše řádně 
odizolováno a mohlo se začít se stavbou 
nových příček. Byly zhotoveny také nové 
rozvody vody, topení i elektro. Nové mo-
derní obklady vybraly zastupitelky. Dívky 

Valná hromada Moravskobudějovického mikroregionu

Nové toalety v jakubovském kulturním domě
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Na poslední květnový víkend byly 
v Martínkově naplánovány oslavy 700 let 
od první písemné zmínky o obci. Ty se z dů-
vodu omezení, která souvisejí s pandemií 
koronaviru, nekonaly. Místní si po dlouhé 
době bez jakýchkoliv akcí naplánovali ale-
spoň setkání na hřišti při vzájemném fotba-
lovém utkání mezi svobodnými a ženatými. 

Ani to ovšem neproběhlo, tentokráte kvůli 
deštivému počasí. První červnovou neděli 
již ale počasí uspořádání střetnutí dovoli-

Nedávno započaly avizované opravy 
na budově obecního úřadu. Kultura země 
či obyvatel se pozná prý i dle sociálních za-
řízení. Takže nás čeká přestavba WC a při-
lehlých umýváren, rozvody vody, rozvody 
elektriky, výměna podlah, včetně zasedací 
místnosti a jejího osvětlení, dále pak i re-
konstrukce schodiště. To celé v hodnotě 2 
mil. 10 tis. Kč. Zde budeme čerpat dotaci 
z MMR ve výši 1 mil. 406 tis. Kč.

V neposlední řadě, jak jsme slibovali, 
nás také čeká další etapa oprav míst-
ních komunikací. Začneme kouskem před 
hrází rybníka kolem rybníka proti prou-
du, opravíme propoj kolem domu čp. 81 
(p. Bindera). Konečně dojde i na cestu 
„Na milíř“ a snad i kolem kovárny p. Za-
cha. To vše v celkové hodnotě 2 mil. 670 
tis. Kč, dotace z MMR ČR bude činit 1 mil. 
860 tis. Kč.

To je zhruba výčet těch největších akcí 
letošního roku a záměr vedení obce obsa-
žený v rozpočtu pro letošní rok 2020.

Ovšem i nám dělá značné vrásky pří-
stup Ministerstva financí ČR po zásahu 
do ekonomiky země zmiňovanou epide-
mií, plněním slibů a krácením daňových 
příjmů obcím. Zpočátku byl avizován asi 
10 % úbytek, dnes se již hovoří o propa-
du až čtvrtiny rozpočtu, což pro nás zna-
mená úbytek cca 5 mil. Kč. Proto jsme 
i u nás v Nových Syrovicích nuceni pře-
mýšlet o bankovním úvěru ve výši cca 2,5 
– 3 mil. Kč na pokrytí vlastních prostředků 
ke schváleným dotacím. Pakliže si nepůj-
číme letos a nedokončíme dané akce, vše 
propadne a ještě se navýší i ceny akcí. 
Kdo a jak má tedy pomoci znovu nastarto-
vat přibrzděnou ekonomiku?

Oldřich Svoboda, starosta obce˝

dvora a nákup dalších velkoobjemových 
kontejnerů a dvou opláštěných kontejne-
rů na nebezpečný odpad a drobný odpad 
v celkové hodnotě 883 tis. Kč, z čehož do-
tace bude činit 582 tis. Kč.

Do našich malých „technických služeb“ 
přibyl nový štěpkovač LASKI 160 T s pří-
pojným zařízením a náhonem v ceně 300 
tis. Kč, na který máme dotační smlouvu 
se SZIF ve výši 144 tis. Kč. Objednán byl 
i nový sypač na zimní údržbu v ceně 270 
tis. Kč, na který budeme čerpat dotaci 
z Fondu Vysočiny ve výši 127 tis. Kč.

Nezapomněli jsme ani na naše děti 
a doufám, že než opět otevřeme bránu 
naší školy s novým školním rokem, bude 
tamní zahrada plnější o další „kondiční 
hřiště“ v hodnotě cca 350 tis. Kč. Na toto 
jsme již obdrželi 300 tis. Kč z NADACE 
ČEZ.

Práce pozvolna končí na opravované 
kapli v Krnčicích. Dotaci budeme čerpat 
z MMR ČR v hodnotě 500 tis. Kč, podíl 
obecního rozpočtu bude 422 tis. Kč. 
Na toto navazuje druhá etapa vnitřních 
úprav v hodnotě 605 tis. Kč, kterou bude-
me hradit zřejmě pouze z vlastních zdrojů. 
Jsem maximálně spokojen s odváděnou 
prací stavební společnosti STABO MB 
i přístupem majitele Ing. Milana Procház-
ky. Brzy se sami přesvědčíte o kvalitě pro-
vedených prací a zachování historického 
rázu a maleb uvnitř kaple.

Na realizaci a dokončení čeká další 
etapa ze SFŽP ČR na oplocení sběrného 

lo. Většina přítomných z několika desítek 
diváků favorizovala spíše tým svobodných, 
za který nastoupili zcela logicky mladší hrá-
či, ale spravedlivým potleskem odměnila ka-
ždou podařenou akci obou týmů. Chvílemi 
bylo vidět pouze takové překopávání, spa-
třit jsme ale mohli i parádní fotbalové akce 
a krásné góly. Svobodní ovšem roli favorita 
nenaplnili a ženáčům poněkud překvapivě 
podlehli. Výsledek utkání byl 10:7. Po spo-
lečné fotografii následoval ještě penaltový 

rozstřel, při něm už ale vstřelené branky ni-
kdo nepočítal.

Pro všechny přítomné znamenalo toto 
sportovní setkání možnost se po dlouhé 
době sejít, popovídat si a občerstvit se při-
pravenými klobásami, limonádou či lahod-
ným pivkem.

Josef Pléha, starosta obce
Foto: Vít Bláha

Život se už vrací do normálních kolejí
Téměř tři měsíce trvající hektická doba zákazů a nařízení zcela paralyzovala dění 

pracovní i veškeré společenské akce. Na Obecním úřadě v Nových Syrovicích jsme 
však byli denně a zpracovali několik žádostí o možné dotace a dále dopracovali pod-
klady pro již podané a schválené.

 Kaple v Krnčicích

Nový štěpkovač

Fotbalový „srandamač“ vyhráli ženatí
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Svět se začal vracet opět do normálu 
a my se tak mohli 30. května sejít na míst-
ním hřišti a užít si trochu zábavy. Program 
zábavného odpoledne začal kolem druhé 
hodiny, kdy už na děti čekaly místní ženy 
převlečené za čarodějnice, které prová-
zely celým zábavným dnem. Měly pro 
děti připravené soutěže, taneční zábavu 

Ve středu 10. června se v Praze usku-
tečnila předpremiéra filmu o domácím 
odboji v období II. světové války. Tvůrci 
filmu, kteří natáčeli i v našem mikroregio-
nu, ji uspořádali jako náhradu za plánova-
nou premiéru v den 75. výročí kapitulace 
Německa. V květnu se ovšem akce konat 
nemohla, proto bylo odložené představení 
filmu uspořádáno v den připomínky vyhla-
zení Lidic alespoň pro několik málo desí-
tek přítomných, kteří se na vzniku filmu 
nějakým způsobem podíleli nebo v něm 
vystupují.

Film je třetím dokumentem o odboji 
z kamery režiséra Olivera Maliny Morgen-
sterna. „První díl se jmenoval Bojovníci 
od Sokolova – deníček spojařky, druhý 
pak Bojovníci ze Západní a Východ-
ní fronty – deníček RAF. Pro třetí část, 
která se věnuje domácímu odboji, jsme 
měli připravený název Bojovníci v odboji 
a ilegalitě – vzpomínky partyzánů. Ov-
šem v dnešní době je žijících aktivních 
odbojářů již jen hrstka, proto jsme název 
změnili na Bojovníci v odboji a ilegalitě – 
vzpomínky partyzánky. V dokumentu totiž 
vystupuje letos stoletá nebojácná party-
zánka Božena Kopcová z obce Domamil 
na Vysočině,“ vysvětlil hned v úvodu pro-
jekce režisér filmu a dodal: „Snažili jsme 
se zmapovat osudy známých odbojářů, 
ale i těch, o jejichž hrdinné činnosti v době 
války se mnohdy neví ani v nejbližším 
okolí jejich působení.“

A přesně podle tohoto scénáře film vzni-
kl. V úvodu byly připomenuty osudy Jana 
Kubiše a Jozefa Gabčíka, kteří zlikvido-
vali kata českého národa Reinharda Hey-
dricha. Následovaly záběry z koncentrač-
ních táborů a připomínky vyvražďování 
židů, Romů, členů ilegálních odbojových 

organizací a dalších hrdinných Čechů. 
Přiblížena byla také například mučírna 
v brněnských Kounicových kolejích nebo 
internační tábory Svatobořice a Lutín 
u Olomouce. Obsáhle byl zdokumentován 
život a nasazení členů paravýsadku Spel-
ter, kteří seskočili na území protektorátu 
na začátku května 1944 u Kramolína a pro 
odbojovou činnost získávali spolupracov-
níky i na Moravskobudějovicku. Právě 
v té chvíli se na promítacím plátně objevi-
la paní Kopcová a přiblížila dobu, kdy se 
svým manželem, domamilským hajným, 
poskytovali úkryt partyzánům.

Kamera zaznamenala také vzpomínky 
babického rodáka Josefa Hrůzy na ob-
dobí konce války. Pan Hrůza se podílel 
na ukrývání shozených zbraní a jejich 
distribuci. Diváci se dozvěděli i o osudech 
popravených občanů Boňova, kteří po-
skytli výsadkářům pomoc nejen v prvních 
chvílích po seskoku, či životní cestě býva-
lého řídícího učitele v Martínkově Josefa 
Štefana (na snímku). Ten se aktivně za-
pojoval do odboje v podstatě od počátku 
války a po prozrazení byl popraven v Brně 
18. června 1942. Tedy ve stejný den, kdy 
v kryptě kostela v Resslově ulici v Praze 
zahynuli i Kubiš s Gabčíkem a jejich po-
mocníci. Projekce se zúčastnila i Štefano-
va dcera paní Věra Čumplová z Jihlavy, 
která se se všemi přítomnými podělila 
o vzpomínku na den, kdy gestapo přišlo 
pro jejího otce do martínkovské školy.

Nejen o hrdinech, ale i o zrádcích a kon-
fidentech pojednávaly jednotlivé předsta-
vené příběhy konkrétních osob, jejichž 
osudy tvůrci filmu zaznamenali. Neumím 
odhadnout, jak na dokument o domácím 
odboji zareaguje filmová kritika. Za sebe 
řeknu, že jej považuji za velmi zdařilý. Ne-

jen proto, že kromě známých postav aten-
tátníků na Heydricha ukazuje i osudy oby-
čejných venkovských hrdinů, neúnavných 
dělníků domácího odboje proti nacismu.

Během léta a podzimu by mělo dojít 
k promítání filmu v Jaroměřicích nad Ro-
kytnou, Martínkově a dalších obcích, kte-
ré se na jeho výrobě podílely poskytnutím 
finančního příspěvku. Vedle Martínkova 
to byly právě Jaroměřice nad Rok., měs-
to Moravské Budějovice a obec Jakubov. 
Nemalou částkou přispělo i Ministerstvo 
obrany České republiky a Kraj Vysočina. 
Dokument by do konce roku měla odvysí-
lat Česká televize.

Josef Pléha, starosta Martínkova

a malování obličejů, jež zajistila Žaneta 
Možná se svou dcerou. Nechybělo ani 
vystoupení známého žongléra a prohlíd-
ka vozů a techniky městské policie, zá-
chranné služby a sboru dobrovolných ha-
sičů. Jelikož jsme na místě měli veškeré 
záchranné složky, nebáli jsme se zapálit 
ani čarodějnici a na plápolajícím ohni poté 

opéct špekáčky. Na závěr nechyběl ani 
fotbalový zápas mezi dětmi a rodiči, který 
se začíná stávat tradicí. Počasí nám přálo 
a považujeme akci za velmi vydařenou. 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a zá-
roveň napomohli k její realizaci.

Petra Dubská

Opravdu vydařené čarodějnické odpoledne v Lázu

Činnost odbojářů za II. světové války v dokumentárním filmu

Josef Štefan
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Termín koronavir byl v poslední době asi nejvíce skloňovaným 
slovem. Zdá se, že ještě dlouho budeme dělit období na dobu před 
koronavirem, v době koronaviru a období po. V době před zave-
dením nouzového stavu se v obcích a městech pořádala spousta 
kulturních, sportovních a společenských akcí. Doba trochu uspě-
chaná a hektická. Od 12. března pak náhle ze dne na den byly 
veškeré akce pozastaveny. V Častohosticích teď začínáme pomalu 
psát období po koronaviru, postupně se začaly pořádat menší akce 
s omezeným počtem účastníků. Takový byl i dětský večer s oh-
něm. Dá se říct, že jsme spojili dvě akce do jedné – neuskutečněné 
pálení čarodějnic a dětský den. V poklidný podvečer jsme si pro 
nejmladší připravili několik soutěží, přičemž mnohdy se do nich 
aktivně zapojili také dospělí. Podvečer se přehoupl do večera, za-

někteří účastníci ješ-
tě nebyli a o existenci 
nenápadné kapličky 
na vrcholu kopce ne-
měli nejmenší tušení. 
Je to proto, že cesta, 
která na Markytu ze 
Želetavy kdysi vedla, 
byla v době hospo-
daření JZD zrušena 
a rozorána. Museli 
jsme se tedy vydat 
oklikou a přes pastvi-
nu. Na Markytě jsme 
si připomněli dvě z po-
věstí, které se vzta-
hují k tomuto místu, a pak jsme zamířili 
k rybníku Petráku, kde v minulosti stávala 
vesnice Petrovice a také zde byl kdysi na-
lezen hrnec plný starých mincí. 

Po krátkém odpočinku jsme pokračo-
vali kolem vysílače na Výholci směrem 
k Cidlině. Trochu nám bylo smutno, když 
jsme místo hlubokým lesem kráčeli přes 
vytěžené holiny kolem obrovských hald 
kůrovcového dřeva.

Po vyhlášení nouzového stavu se v že-
letavském Sokole zastavil život. Ještě 
jsme 29. února stihli absolvovat zájezd 
do znojemského podzemí a navštívit vi-
nařství s ochutnávkou vín v Novém Šal-
dorfu. 13. března těsně před vyhlášením 
nouzového stavu jsme po zimě uklidili 
Sokolskou zahradu a pak jsme přerušili 
veškerou činnost: zrušena byla akce Čistá 
Vysočina, které jsme se pravidelně účast-
nili po deset let, nekonala se velikonoční 
výstava ani plánovaná taneční zábava. 
Zrušeno bylo cvičení žen i rodičů s dětmi, 
odložena na dobu neurčitou výroční člen-
ská schůze spolku.

Jakmile však bylo možné pořádat spor-
tovní a společenské akce do padesáti 
účastníků, nezaváhali jsme a v sobotu 16. 
května vyrazili do jarní přírody po stopách 
želetavských pověstí. Víkendové počasí 
bylo jako stvořené pro výlety, a tak nám 
nevadily ani roušky, které byly ještě povin-
né. Pětadvacet účastníků pochodu včetně 
tří kočárků s malými dětmi zamířilo nejpr-
ve na kopec Markyta. Tento kopec není 
příliš vzdálený od Želetavy, přesto zde 

V cíli cesty u „Vlachova kamene“ jsme si 
pověděli poslední pověst a opekli přinese-
né špekáčky. Zpáteční cestu do Želetavy 
jsme zvolili pohodlnou po asfaltové cestě, 
což jistě ocenily maminky s kočárky.

Koncem května se v Sokole už částeč-
ně rozběhlo i cvičení žen a postupně se 
vracíme i k dalším plánovaným či odlože-
ným akcím, takže je na co se těšit.

Olga Nováková

plála vatra, vhod přišlo další občerstvení 
a opékání špekáčků…

Ani to, že po dlouhé době si všichni měli 
a hlavně mohli co říct, ovšem nic nezmě-
nilo na faktu nutného dodržování všech 
platných hygienických nařízení a ukonče-
ní akce do 23.00 hod. Tak jsme v Často-
hosticích prožili první společný den po ko-
ronaviru.

Bc. Marie Vláčilová
Foto: Blanka Mácová 

Nouzový stav dočasně zastavil činnost Sokola

Dětský večer s ohněm
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Stejně jako všechny lesy na Vysočině 
také náš obecní les v Jakubově zdecimo-
val malý brouček zvaný kůrovec. Na jaře 
letošního roku začaly práce na jeho po-
stupné obnově. Na části 
lesa, která byla prosvět-
lená plánovanou těžbou 
v minulých letech, pro-
bíhá přirozená obno-
va. Na přelomu února 
a března se uskutečnily 
dvě brigády obecních 
zastupitelů a ochotných 
občanů na pálení větví 
a vyčištění vzniklých 
pasek. Zbývající plo-
chy vyčistili obecní za-
městnanci. Od poloviny 
března jsme začali s výsadbou malých 
stromků. Pro urychlení a zjednodušení 
výsadby rozhodla rada obce o nákupu 
motorového zemního vrtáku. Celkem bylo 
zatím vysazeno 5 500 dubů, jedlí a smrků. 

Květen, jak už sám název napovídá, je 
měsícem, ve kterém kvete doslova celá 
zahrada.

Pro tento měsíc jsou charakteristické 
květy šeříku, tavolníku a srdcovek, jejichž 
květy jsou častou ozdobou venkovských 
zahrádek.

I my se pyšníme nádherně rozkvetlými 
květinovými záhony před naší školkou 
i krásně se rozrůstající zelení na přilehlé 
zahradě, kam si chodíme hrát i seznamo-
vat se s přírodou. O všechnu tuto kvetou-
cí a rostoucí nádheru se společně starají 
děti, učitelky a paní školnice. A opravdu 
se jim to daří!

Dnešní generace dětí ztrácí vztah k pří-
rodě, ke krajině, k místu, kde žije. Zahra-
da se může stát místem, kde se na tyto 
zpřetrhané vazby dá navázat. Ideální pro 
děti je přírodní, ekologická zahrada, která 
co nejvěrněji kopíruje přírodní podmínky, 
inspiruje děti ke hře, bádání, objevování 
a realizaci vlastních nápadů.

Naše školka nabízí všem dětem, které ji 
navštěvují, učení a hru na školní zahradě, 
ukázkové přírodní zahradě nebo krásném 
rozmanitém okolí Domamile. Ukazuje se, 
že (dříve) tak běžná věc, jako je chození 
ven, má velké přínosy pro rozvoj dětské 

osobnosti – děti jsou zdravější, více 
sebevědomé, lépe ovládají své 
tělo, zlepšují se v učení a získávají 
kladný vztah k přírodě.

Ano, vzdělávání venku má i svá 
úskalí, ale pokud se s dětmi vydá-
me do přírody, je zajištěno nevšední 
dobrodružství, nepřekonatelný zá-
žitek a neomezený prostor „přírodní 
učebny“. Prožitky z přírody zpro-
středkované všemi smysly jsou pro 
děti poučné, podnětné, neuvěřitelně 
vzrušující a nezastupitelné. Čerstvý 
vzduch, slunce, vítr i déšť zvyšují odolnost 
dětí vůči nemocem, posilují imunitu, pod-
porují celkový tělesný a duševní vývoj.

MAS Rokytná, o.p.s., je dlouhodobým 
a stabilním partnerem obcí vč. jejich or-
ganizací, stejně tak podnikatelských sub-
jektů i neziskových organizací v rámci 
svého území působnosti. V rámci tohoto 
partnerství MAS zajišťuje především čin-
nosti spojené s realizací a administrací 
Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD) pro území MAS Rokytná, 
tj. vyhlašuje a administruje výzvy z finanč-
ních zdrojů pro žadatele za účelem možné 
realizace jejich projektů, a to z následují-
cích operačních programů: Integrovaný 
regionální operační program (OP IROP), 
Program rozvoje venkova (PRV), Operační 
program Zaměstnanost (OPZ) a Operační 
program Životní prostředí (OPŽP). Díky 
uvedené činnosti MAS bylo v období let 
2018–2020 ve vyhlášených výzvách z uve-
dených operačních programů podpořeno 
celkem 34 žadatelů dotačními prostředky 
v celkové výši převyšující 25 mil. Kč.

Rovněž na 2. pololetí roku 2020 MAS 
aktuálně připravuje vyhlášení dalších 
dvou výzev z OP IROP (alokace cca 23 
mil. Kč) a tří výzev z PRV (alokace cca 15 
mil. Kč).

MAS Rokytná splňuje požadavky sta-
novené Metodikou pro standardizaci 

Bohužel kvůli koronavirové přestávce 
děti nechodily do školky a neviděly tak, 
jak se zahrada probouzí a kvete. O to víc 
jsme si ji pak užili při opětovném setkání 
v květnu. Na zahradě jsme také společně 
oslavili MDD. Všechny děti dostaly domů 
dárkové tašky a do školky nové míče 
na cvičení, které nám věnoval OÚ Martín-
kov. Moc děkujeme!

Velké poděkování patří také našemu 
zřizovateli OÚ Domamil, který nás pod-
poruje celoročně.

Jana Čtveráčková,
učitelka a koordinátorka EVVO
MŠ Domamil

místních akčních skupin v programovém 
období 2014–2020 ke dni 9. 12. 2015. 
V současné době probíhá proces stan-
dardizace MAS pro období 2021–2027. 

Zástupcům obcí v působnosti MAS již byly 
rozeslány příslušné informace s prosbou 
o součinnost.

Robert Kubala, MAS Rokytná, o.p.s.

K jejich ochraně bylo postaveno 400 met-
rů oplocenek. Další brigády a výsadba se 
uskuteční na podzim. Ke zlepšení biodi-
verzity v krajině přispěli rovněž členové 

místního mysliveckého spolku, kteří vysá-
zeli sto planých hrušní a třešní. Všem, kdo 
přiložili ruku k dílu, děkuji.

Miroslav Kabelka, 
starosta obce

Mateřská škola Domamil a květen na zahradě

Obnova obecního lesa

MAS Rokytná, o.p.s., informuje o výsledcích činnosti v období let 2018–2020
Operační program Počet výzev

Počet projektů
Podpora v Kč

Přijato Podpořeno
Program rozvoje venkova 1 (4 fiche) 46 22 14.298.176
OP Zaměstnanost 7 15 11 10.930.266
Integrovaný regionální OP 2 1 0 Příprava projektu
OP Životní prostředí 2 1 ŘO OPŽP 548.062
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komentovaná prohlídka opatského chrá-
mu a části benediktinského kláštera, 
ve kterém dnes žije osm mnichů. Bratr 
František, náš průvodce, nám řekl nejen 
o historii kláštera, ale i o současném živo-
tě v něm. On sám je učitelem na základní 
škole v Brně, studuje teologii v Olomouci, 
je vášnivý cestovatel a v klášteře dokon-
ce chová včely. Jeho výklad byl velice 
působivý a zábavný. Ochotně odpovídal 
na jakékoli otázky. Například už víme, že 
se v Rajhradě bude natáčet pokračová-
ní úspěšného seriálu Marie Terezie a on 
sám v něm dostane malou roli. Díky tomu 
se možná i malí želetavští sokolíci budou 
mít důvod dívat na historický seriál.

Celý den panovalo krásné počasí. Na-
šich 33 kilometrů uběhlo jako voda a my 
se můžeme těšit na příští ročník cyklový-
letu. To už snad bude svět zase v pořádku 
(bez roušek a dezinfekce) a my budeme 
moci do našeho programu vrátit relaxaci 
v bazénu. Tak zase za rok „Nazdar!“

Text a foto: Pavel Tesař

se jmény Rudolfa Těsnohlídka a Leoše 
Janáčka. Všichni zúčastnění želetavští so-
kolové už znají příběh odloženého děvčát-
ka Lidušky i důvod vzniku tradice stavění 
vánočních stromů na náměstích.

Další cesta vedla klidnou krajinou ko-
lem řeky Svitavy až k pomníku 
Dr. Miroslava Tyrše (1832–1884) 
v Brně-Husovicích. Ten spolu 
s Jindřichem Fügnerem v roce 
1862 založil český tělocvičný spo-
lek Sokol a sám je tvůrcem tělo-
cvičného názvosloví. Pomník byl 
odhalen v roce 1932 v den jeho 
nedožitých 100. narozenin. Bě-
hem 2. světové války byl pomník 
odstraněn, ale 15. září 1945 opět 
navrácen na původní místo, které 

nás přímo vybízelo ke společné fotografii.
V sedlech svých strojů pokračuje-

me dále kolem Svitavy až k soutoku se 
Svratkou. Hned za ním je Olympia park 
se svojí malou železnicí a dětským hřiš-
těm. Po obědě a krátkém odpočinku se 
přesouváme do Rajhradu, kde nás čeká 

Náš letošní cyklovýlet do určité míry 
ovlivnila koronavirová pandemie. Z pro-
gramu tedy vypouštíme tradiční návštěvu 
bazénu v závěru dne. Cyklistika, pozná-
vání a dobrá nálada zůstávají. Je sobota 
6. června a my míříme do Brna.

Cestou autobusem se zastavujeme 
v Náměšti nad Oslavou. Jdeme navští-
vit jednu neobvyklou expozici. Řeznické 
muzeum Jana Pavlíčka. Zde jsou k vidění 
nejenom drobné nástroje, ale především 
velké výrobní litinové stroje na transmisní 
pohon. Jde o nejrozsáhlejší sbírky expo-
nátů s řeznickou tématikou v České re-
publice. Po prohlídce míříme do firemní 
prodejny na náměstí. Zakoupené uze-
nářské výrobky pak ochutnáváme během 
celého dne.

Naše cyklistické putování začínáme 
na brněnském kopci Hády (424 m n. m.). 
Jedná se o okrajovou část Moravského 
krasu. Celé jihozápadní úbočí je silně po-
znamenáno dřívější těžbou vápence v ně-
kolika lomech. Dnes jsou Hády význam-
nou brněnskou rekreační zónou s mnoha 
přírodně mimořádně cennými lokalitami 
a hustou sítí cyklostezek. Jednou takovou 

se vydáváme i my směrem do Bílovic nad 
Svitavou. Tady je plánovaná krátká za-
stávka u romantického výletního jezírka. 
Od něho se jdeme podívat k Liduščinu pa-
mátníku, potom k památníku prvního vá-
nočního stromu a nakonec k myslivně Liš-
ky Bystroušky. Tato místa jsou úzce spjata 

Již podeváté se v sobotu 25. července 
uskuteční v Martínkově štafetový maraton 
s názvem Pocta Emilu Zátopkovi. Nejde 
o žádný závod a účastníci akce v žádném 
případě nemusí být aktivními sportovci. 
Do maratonu se může zapojit ka-
ždý, kdo zvládne oběhnout nebo 
obejít okruh kolem martínkovské 
návsi v délce 517 metrů. Na trati 
je vždy jeden účastník se štafeto-
vým kolíkem, jehož předávky jsou 
pečlivě zaznamenávány kvůli po-
čítání okruhů. Ke zdolání mara-
tónské vzdálenosti jich musí být 
82, přičemž ten poslední absolvu-
jí všichni v té době přítomní spo-
lečně. A každý se dle vlastního 
uvážení a fyzické kondice může 
přidat k běžci s kolíkem kdykoliv 
během odpoledne. Nemusí ani 
běžet, započítávány jsou všech-

ny zdolané okruhy účastníků, které jsou 
na závěr sečteny.

V loňském roce, z něhož je i fotografie 
Moniky Nahodilové, chybělo necelých de-
set kilometrů ke zdolání hranice tisíc km 

neboli milionu metrů. A to přitom velkou 
část odpoledne pršelo! Padne tato hrani-
ce letos? K tomu může přispět každý, kdo 
se do akce zapojí. Je jedno, jestli náves 
oběhne či obejde jednou, pětkrát nebo 

třicetkrát, ani žádná věková hra-
nice není stanovena. Najdou se 
i takoví, kteří během odpoledne 
zdolají celou maratonskou vzdá-
lenost, tedy 42,195 km.

Pro aktivní účastníky mají po-
řadatelé připraveny dva nápoje 
zdarma, pro všechny pak večer 
promítání české komedie Ženy 
v běhu, která je právě o šta-
fetovém maratonu. Začátek je 
poslední červencovou sobotu 
v 15.00 hodin.

Josef Pléha, starosta 
Tělocvičné jednoty 
Sokol Martínkov

Tradičně vydařený cyklovýlet želetavských sokolů

Štafetový maraton v Martínkově již podeváté
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Kde není vína, tam není lásky...
…řekl jednou Euripidés. Vína i lásky bude v letních měsících 

v Moravských Budějovicích určitě dostatek. V pátek 31. července 
nás čeká Večer s cimbálovou muzikou, kde opět svá vína představí 
vinařství Schwarz z Pavlic. Tato akce se stala oblíbenou a vyhledá-
vanou nejen díky vynikajícím vínům, ale také k ní přispívá prostředí 
zámeckého nádvoří. Chybět nebudou grilované speciality, cimbálo-
vá muzika Petra Hudečka a přátelská atmosféra, které akci dodávají 
na atraktivitě.

Komu bylo líto, že v březnu přišel o XXIV. ročník Ochutnávky ji-
homoravských vín, nemusí smutnit, protože náhradní termín této 
tradiční akce je naplánován na sobotu 15. srpna taktéž v krásných 
prostorách zámeckého nádvoří. Nebude chybět cimbálová muzika, 
výtečná škvarková pomazánka, klobásky, sýry a vše tak, jak jste 
zvyklí.

Není nad krásné dny strávené s přáteli u dobrého vína a muziky. 
Těšíme se na vás!          Lenka Nechvátalová

Zprávy z výtvarného oboru ZUŠ 
Moravské Budějovice

Pandemie koronaviru ovlivnila životy nás všech a znatelně se pro-
mítla i do života a fungování našich mladých výtvarníků. Stejně jako 
na ostatních školách došlo i u nás na výtvarném oboru k přechodu 
na distanční výuku. Rychlost, s jakou se nám povedlo na tuto formu 
vzdělávání přeorientovat, pro mě byla ohromující a ráda bych zde 
poděkovala všem svým žákům i jejich rodinám za nesmírnou snahu, 
invenci, kreativitu a kvalitu všech odvedených prací. I přes nelehkou 
situaci vznikla řada pozoruhodných a krásných děl, které je možné si 
prohlédnout na webových stránkách naší školy.

Náš obor se zapojil i do projektu „Úsměv do schránky“, který 
zorganizovala Mise naděje a který spočíval v zasílání pohlednic 
do domovů pro seniory. Žáci vytvořili vlastní pohledy spolu s milý-
mi vzkazy, které putovaly do Domova sv. Anežky ve Velkém Újezdě 
a do Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích. I v těžké době 
dokázali myslet na druhé a udělali něco pro dobrou věc, za což si 

zasluhují nejen moji po-
chvalu, ale i respekt.

Obrovským úspěchem 
se pro nás také stalo při-
jetí naší žákyně Štěpánky 
Jičínské do stipendijního 
programu MenART. Jed-
ná se o stipendijní aka-
demii mentoringu umě-
leckého vzdělávání, která 
nabízí studentovi ZUŠ a jeho pedagogovi roční stipendium v rámci 
uceleného programu spolupráce svýraznými uměleckými osobnost-
mi.

Aktuálně za sebou máme i přijímací zkoušky pro nadcházející 
školní rok, kdy opět zájem uchazečů převyšoval námi nabízená vol-
ná místa. Všem, kteří přišli na přijímací zkoušky, bych chtěla moc 
poděkovat. A také zároveň poprosit ty, které jsme kvůli kapacitním 
důvodům nemohli přijmout, aby na nás nezanevřeli a zkusili štěstí 
v příštím roce.

Od 18. května už probíhala prezenční výuka a většina žáků se vrá-
tila do ZUŠ a tvořila s nebývalou chutí i nasazením. Výsledky jejich 
práce si budete moci prohlédnout na výstavě v Městské knihovně 
v Moravských Budějovicích, která bude probíhat celé léto až do září, 
a pokud si uděláte výlet do nedaleké Jemnice, na místním zámku bu-
dete moci zhlédnout taktéž výstavu našich žáků, tentokrát z pobočky 
v Jemnici. Srdečně vás všechny zvu a přeji klidné a krásné léto.

MgA. Jana Schlosserová

Horákův horácký festival pošestnácté
Letošní v pořadí již šestnáctý ročník Horákova horáckého fes-

tivalu bude probíhat třetí týden v září. V těchto dnech není jistý 
celý program festivalu. Jisté však je, že začneme pohádkou pro 
děti, a to ve středu 16. září. Jakou pohádkou? To si zatím nechá-
váme jako překvapení. 18. září, tedy v pátek, v Besedě přivítáme 
oblíbený Divadelní spolek při N. K. N. Jemnice s komedií Robina 
Hawdona Dokonalá svatba. Herce z Jemnice už zveme do Be-
sedy poněkolikáté a vždy se po dobu celého představení kultur-
ním domem nese hlasitý smích. Hned den následující, v sobo-
tu 19. září, divadelní soubor Theatro Špeluňka představí svoji 
premiéru. Tento mladý ochotnický spolek pod vedením Patrika 
Holíka nacvičil hru Lakomec, klasickou komedii o pěti dějstvích 
francouzského herce, spisovatele a dramatika Moliéra. Festival 
bude zakončen v neděli 20. září profesionálním divadlem.  Před-
stavení Láska a párečky nás zajisté všechny rozesměje. Je to 
mistrovsky napsaná, místy i hořká komedie, vycházející z reál-
ných životních situací. Hra nám předvede, co všechno se seme-
le, pokud na grilovačku pozvete svoje ex. 

MKS Beseda vás tímto všechny srdečně zve na tradiční Ho-
rákův horácký festival. Budeme se těšit jak na vás, tak na týden 
plný umění a smíchu.          Mgr. Nikola Šťastná

Skvělý výsledek v biologické olympiádě
Ani v době koro-

naviru naši studenti 
nezaháleli a zúčastnili 
se online soutěží. Jed-
ním z nich byl i Martin 
Kosmák (student 2. A), 
který každým rokem 
úspěšně reprezentuje 
naši školu v biologické 
olympiádě. Také letos 
si velmi dobře poradil 
s online testem a s po-
znáváním organismů a prokázal své bohaté znalosti napříč různými 
biologickými obory.

Je skvělým výsledkem, že se v rámci Kraje Vysočina stal třetím 
nejlepším řešitelem ve své kategorii. K tomuto krásnému výsledku 
Martinovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Helena Moltašová, Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice

14

z mikroregionu, z kultury

Druhá červnová sobota oživila dění 
u rybníka v Komárovicích, kde se konaly 
oblíbené rybářské závody. Do soutěže se 
přihlásilo celkem 39 rybářů. Tradiční klání 
začalo v 6.30 hod. a závěrečný gong za-
zněl přesně o sedm hodin později. Sou-
těž byla rozdělena na dvě kola, úlovky se 
vážily a sčítalo se umístění. Počasí tento-
krát přálo a u rybníka se sešli i příznivci 

ložek. Jsou mezi nimi kvarteta, sonáty pro 
klavír, varhany nebo různé další nástroje, 
desítky klavírních skladeb, několik desí-
tek písní světských i duchovních, několik 
desítek sborových motet, celkem 12 mší 
na latinské texty, mnoho liturgických skla-
deb k různým svátkům církevního roku, tři 

Věra Martinová na zámeckém nádvoří
Městské kulturní středisko Beseda vás všechny srdečně zve na koncert české 

zpěvačky, autorky a kytaristky Věry Martinové s kapelou Meritum. Věra Martinová 
bývá právem uváděna jako první dáma české country. Jsme rádi, že tato Paní zpě-
vačka přijala naše pozvání a ve čtvrtek 23. července nám zazpívá a zahraje se svo-
jí kapelou na zámeckém nádvoří pěkně letně pod širým nebem. Představí přitom 
některé skladby z nové desky, kterou vydala letos v březnu. Samozřejmě nebudou 
chybět ani ty nejznámější a nejoblíbenější písně z jejího bohatého repertoáru.

Věra Martinová si letošní sérii koncertů nadělila ke svým kulatým narozeninám, 
které oslavila začátkem února. Přijďte na toto její jubilejní turné oslavovat s ní a užít si 
na zámeckém nádvoří krásný večer! Z muziky, kterou produkuje, čiší hlavně radost. 
A to je něco, co nejen v této době všichni potřebujeme. Mgr. Nikola Šťastná

V roce 1919 
odjel do Paříže, 
kde se o rok 
později oženil 
s dcerou spi-
sovatele Lena 
Bloye, jehož díla 
dříve také pře-
kládal. Od roku 
1926 působil 
ve švýcarském 

Lausanne, kde zastával pozici ředite-
le kůru u Notre Dame, učil na gymnáziu 
a na Akademii sv. Cecílie. Po návratu 
do Československa se stal kapelníkem 
a ředitelem kůru v katedrále sv. Víta 
v Praze.

Přestože jej česká hudební společ-
nost dlouho vnímala jako nežádoucího 
cizince, založil s vynikajícím moravsko-
budějovickým sbormistrem Miroslavem 
Venhodou soukromou internátní hudební 
školu Schola Cantorum, která se svými 
žáky pořádala koncerty duchovní hudby. 
Vydávali také časopisy lidové duchovní 
hudby. Roku 1946 byl Tichý jmenován 
profesorem varhanní hry, sborového zpě-
vu, dirigování a improvizace na Pražské 
konzervatoři. Krátce působil i na čerstvě 
založené Hudební akademii (pozdější 
Akademie múzických umění), zde však 
musel po převzetí moci komunisty jako 
politicky nežádoucí skončit.

Na konzervatoři však jeho působení ře-
ditel Václav Holzknecht obhájil, a to hlav-
ně proto, že Tichý byl neobyčejně mnoho-
stranný učitel. V roce 1964 se vzdal místa 
ředitele kůru v katedrále, kterou zastával 
dlouhých 28 let. I po odchodu do důchodu 
komponoval a skládal duchovní hudbu, 
jeho hudební dílo obsahuje přes 320 po-

rybářů ze vsi všech 
generací. Udírna 
s chutnými cigárami 
jela na plné obrátky 
a milá obsluha ve vý-
čepu se skoro neza-
stavila.

A jak to celé do-
padlo? Celou „bednu“ 
ovládli pouze Zdeňko-
vé. První místo s cel-
kovými 11,96 kilogra-
my nachytaných ryb 
obsadil Zdeněk Šma-
hel. Jako druhý skon-
čil Zdeněk Viskot ml., 
který nachytal 8,2 
kila ryb. Na bronzové 
příčce se umístil Zde-
něk Tejral ml. s rovnými šesti kg nachyta-
ných ryb. 

Rybářský spolek Komárovice děkuje 
všem za účast. 

 – ln –                Foto: Bohumil Šuckrdle

vánoční pastorely. Jeho varhanní dílo lze 
rozdělit na dvě skupiny – skladby ke kon-
certnímu využití a skladby ryze liturgické. 
Rozsáhlou kantátu s názvem Rodné zemi 
dokončil pouhý den před svou smrtí.

Zemřel v neděli 21. října 1973 v kated-
rále sv. Víta nedaleko svého kůru, když 
jako obvykle při odchodu po mši poklek-
nul k modlitbě u hrobu biskupa Antonína 
Podlahy.

Josef Pléha

V Komárovicích to u rybníka opět žilo

Sto dvacet let od narození Otto Alberta Tichého
14. srpna 1890 se v Martínkově do učitelské rodiny na-

rodil Otto Albert Tichý. Po absolvování gymnázia v Brně 
pokračoval ve studiu hudby na Pražské konzervatoři. 
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Školní rok 2019/20 byl v mnoha ohledech 
rokem zcela neobvyklým, který nás všechny 
postavil před řadu nových situací a výzev. 
Pojďme se tedy krátce ohlédnout, co výjimeč-
ného se letos událo na Gymnáziu a Střední 
odborné škole Moravské Budějovice.

Podzimní návrat do školy byl kromě běž-
né výuky ve znamení důstojné připomínky 
třicátého výročí Sametové revoluce. Dále 
jsme úspěšně realizovali řadu projektů pod 
záštitou MŠMT a EU, díky kterým se nám 
podařilo rozšířit tabletovou učebnu a získat 
další vybavení pro odbornou výuku technic-
kých a přírodovědných oborů. Po-
prvé jsme se zapojili do charitativní 
akce Koláč pro hospic, získali jsme 
certifikát Finančně gramotná škola 
a zapojili jsme se do Mezinárodní 
ceny vévody z Edinburghu. To je 
pouze stručný výběr z uplynulých 
aktivit.

Poklidný průběh školního roku 
byl zásadním způsobem narušen 
v březnu, v době jarních prázdnin. 
Místo týdenního odpočinku nás če-
kaly celé měsíce distanční výuky 
– tedy období výzev pro studenty 
i pro učitele. Dveře školy zůstaly 
uzavřeny, ale vzdělávání, práce 
a plnění učebních plánů pokračo-
valy. Ze dne na den se studenti 
a pedagogové dostali do nezvyklé 
a dosud neznámé situace, se kte-
rou se všichni museli velmi rych-
le vyrovnat. Musím říci, že bylo 
až překvapivé, jak zodpovědně 
přistoupila většina žáků ke změ-
něným podmínkám výuky. Samo-
zřejmě ne všem tato situace vyho-
vovala a málokdo asi očekával, že tento stav 
vydrží prakticky až do konce školního roku 
(i když určitě se našli i tací, kteří si to ve skry-
tu duše přáli). Výuka na dálku dala mnohým 
studentům možnost většího individuálního 
rozvoje a ukázala, jak důležitá je osobní zod-
povědnost. A navíc jsme se všichni stali „mis-
try“ v práci s moderními technologiemi, které 
začaly být pro chod školy nepostradatelné.

Velmi milým překvapením pro nás peda-
gogy bylo to, že se studenti neskryli do inti-

mity svých domovů, ale i přes koronavirové 
překážky zvládali nejen studijní úkoly, ale za-
pojili se také do mnoha dobrovolnických ak-
tivit. Velmi si ceníme práce studenta Jakuba 
Kabelky, který využil svých technických zna-
lostí a záliby v programování a již na konci 
března se pustil do výroby ochranných štítů 
na 3D tiskárně (školní i vlastní). Spolu s dal-
šími dobrovolníky se mu v průběhu následují-
cích měsíců podařilo vybavit touto praktickou 
ochrannou pomůckou řadu místních insti-
tucí a podniků. Štíty z jejich dílny pomáhaly 
i ve Fakultní nemocnici Brno, v seriálu Modrý 

kód aj. Velkou zásluhu na tom má i Mgr. Olga 
Honsová, která se kromě svých pedagogic-
kých povinností stala hlavním distributorem 
vyrobených štítů. Toto je samozřejmě pouze 
jedna z forem pomoci a velké poděkování 
také patří všem, kteří v anonymitě šili rouš-
ky, pomáhali v různých sociálních zařízeních 
a dokonce se zapojili i do nové formy této 
práce – do on-line dobrovolnictví.

Období nouzového stavu využili studenti 
také k dalším aktivitám. Skupina nadšených 

Před čtyřmi lety k nám do Základní školy 
a Praktické školy Moravské Budějovice, Dob-
rovského 11 nastoupil do šestého ročníku 
Kryštof S. z Grešlového Mýta. Ke Kryštofovi 
nebyl osud příliš přívětivý. Chlapec byl od na-
rození odkázán na invalidní vozík a s tím 
spojenou náročnou péči a starost rodiny. Pro 
zlepšení celkového stavu musel prodělat ně-
kolik operací, rehabilitačních pobytů atd.

Po jeho příchodu k nám do školy jsme se 
snažili mamince Kryštofa ulehčit práci s do-
pravou chlapce ze školy. Opravdová úleva 
a klid pro maminku i pro nás, že je o chlapce 
řádně postaráno, nastaly po oslovení Gym-
názia a Střední odborné školy v Moravských 
Budějovicích. Pan ředitel Mgr. František Dub-

gymnazistů GMBproMB úspěšně získala 
finanční prostředky pro čtyři nové projek-
ty a pustila se do přípravy jejich realizace. 
Přestože byla většina každoročních soutěží 
zrušena, některé proběhly on-line a naše 
škola v mnohých z nich zabodovala. Napří-
klad v již tradiční výzvě Navrhni projekt, kde 
se studenti Veřejné správy probojovali do ce-
lostátního kola.

Za jeden z největších úspěchů tohoto roku 
ale považuji, že další z pedagogů naší školy 
získal titul Učitel Vysočiny. V loňském roce 
toto ocenění převzala PhDr. Alena Zina Ja-

náčková a letos udělila odbor-
ná komise Kraje Vysočina toto 
ocenění Mgr. Leoně Štáblové. 
Slavnostní předání se usku-
teční 27. srpna dopoledne 
na Městském úřadě v Morav-
ských Budějovicích. Je to sa-
mozřejmě především ocenění 
jejich práce, ale zároveň to 
svědčí o kvalitě výuky na naší 
škole.

Poslední zásadní událos-
tí je probíhající rekonstrukce 
původní budovy gymnázia. 
V průběhu prázdnin by měla 
být dokončena první fáze 
oprav. Postupně došlo k vý-
měně oken, byly opraveny 
stropy, položeny nové podlahy 
a v září se první dvě patra opět 
otevřou studentům.

I přes všechny výzvy, které 
jsme v letošním školním roce 
museli zvládnout, byl tento rok 
rokem úspěšným a díky zcela 
ojedinělým okolnostem i neza-

pomenutelným. A věřím, že až se vše vrátí 
do normálních kolejí, budeme na toto obdo-
bí vzpomínat jako na čas, který nás postavil 
před mnohé překážky, ale na druhé straně 
nám nabídl mnoho výzev a příležitostí pro 
osobní rozvoj.

Na závěr mi dovolte, abych vám všem po-
přál pěkné prázdniny a příjemnou dovolenou.

Mgr. František Dubský, 
ředitel školy

ský byl přístupný k vzájemné spolupráci. Nej-
větší zodpovědnost před čtyřmi lety na sebe 
ale převzala paní učitelka Mgr. Leona Štáblo-
vá, která denně, mimo svých každodenních 
pracovních povinností, dohlížela a organizo-
vala rozpis studentů tak, aby byl chlapec bez-
pečně dopraven na vozíku od nás ze školy 
do autobusu.

V místě bydliště si chlapce z autobusu 
vyzvedávala maminka, která říká: „Bez této 
nedocenitelné pomoci bych strávila nesku-
tečné množství času pouze přepravou syna 
do školy a ze školy. Nebýt této pomoci, mu-
sela bych každý den na něho čekat do 14.30 
hodin, do ukončení vyučování v Moravských 
Budějovicích. Nevlastním řidičský průkaz 

Oslavy svobody, další úspěchy i dálková výuka

Upřímné poděkování a jeden splněný sen
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a neskutečně si této pomoci vážím. Dopo-
ledne jsem mohla vykonávat domácí práce, 
připravit oběd apod.“ Legislativně tuto výpo-
moc zaštítilo Občanské sdružení Střed. z. ú. 
Moravské Budějovice, kterému taktéž patří 
poděkování za spolupráci.

Po celou dobu docházky Kryštofa k nám 
do školy jsme měli možnost být přítomni 
u jeho neskutečné vůle dělat vše pro to, aby 
byl co nejméně odkázaný na pomoc druhých. 
Snažil se chodit sám na toaletu, po chod-

bě bez dopomoci, dělat pokud možno vše, 
co ostatní děti. Někdy jsem měla opravdu 
strach, aby vše dobře a hlavně bezpečně 
zvládl. Byl to Kryštof, který nás ubezpečo-
val, že se nemusíme bát. Místo hodin těles-
né výchovy často pomáhal paním učitelkám 
v práci s malými dětmi. Kryštof je velmi kul-
tivovaný, slušný a hlavně zodpovědný chla-
pec, který má své sny a přání. Věří, že jednou 
bude moci řídit kamion. Nyní ho čeká studi-
um na Střední škole F. D. Roosevelta v Brně.

v příjemném prostředí gymnazijního parku, 
která však nebude pouze o promítání. Jako 
správné kino pro vás chystáme také nabíd-
ku občerstvení a posezení. Páteční promí-
tání si užije celá rodina. Návštěvníci vybrali 
v anketě pokračování rodinné komedie Ju-
manji: Další level. V sobotu se mohou nejen 
milovníci Leonarda DiCapria těšit na snímek 
režiséra Quentina Tarantina Tenkrát v Holly-

woodu. Vezměte tedy piknikové deky a přijď-
te s námi a filmem strávit 10. a 11. července 
příjemné odpoledne a večer. (Pro více infor-
mací navštivte naše facebookové stránky 
GMBproMB nebo instagramový účet gmb-
promb_official.)

I letos vám představujeme naše projek-
ty. Některé nové, některé tradiční. Na konto 
svých úspěšných projektů si může GMB-
proMB připsat Knihobudky, Streetart u Bil-
ly nebo již tradiční fotbalový turnaj Mexico 
Cup. Přesto, že nám situace příliš nepřála, 
se skupina studentů gymnázia rozhodla při-
jmout výzvu a pustit se do realizace dalších 
nápadů pro rozvoj dění v Moravských Budě-
jovicích. Za finanční podpory Kraje 
Vysočina jsme si stanovili nové cíle, 
na jejichž realizaci se můžete v nej-
bližších měsících těšit.

Jednou z prvních realizací bude 
pravděpodobně projekt nesoucí ná-
zev Kosička. Ocení ho především ti, 
kteří si po zdolání kopce po cestě 
na Kosovou rádi odpočinou ve stínu 
dvou památných dubů, které před-
stavují pomyslnou bránu do Koso-
vé. Stávající lavičku v dezolátním 
stavu vystřídá nové posezení, sto-
jan na kola a nezbytný odpadkový 
koš. (Příběh lavičky můžete sledo-
vat na instagramovém účtu kosic-
ka_2020 a přidávat pod hashtagem 
#kosicka2020).

První prázdninový měsíc se také uskuteč-
ní filmový víkend s názvem proMEETačka, 
kde budete moci zhlédnout film jak pro děti, 
tak pro dospělé. Navazujeme tím na dřívěj-
ší projekt STREETFILM. Zveme vás na akci 

V srpnu vás nečeká nic jiného než již čtvrtý 
ročník sportovního turnaje Mexico Cup. Ne-
jedná se pouze o fotbal, ale také o doprovod-
né aktivity (petanque, kroket, badminton…), 
které si můžete vyzkoušet. Naším hostem 
bude opět šestinásobný mistr České repub-
liky ve freestyle fotbalu Petr Karásek. Užije-
me si společné dopoledne, podpoříme zdejší 
fotbalisty a dáme si něco dobrého z nabíd-

ky občerstvení. Přijďte 15. srpna 
na hřiště v Mexiku, kde v 9.00 hod. 
začíná fotbalový turnaj. Účastníci 
budou odměněni a vítěz si odnáší 
pohár. Pravidla turnaje a přihlášku 
tvého týmu najdete na www.gmb-
promb.cz

Novou sportovní akcí letošního 
léta je BasketWall. Při odhalení 
streetart portrétu legendárního 
basketbalisty proběhne amatérský 
basketbalový turnaj. Účastníci bu-
dou řádně odměněni za své výkony 
a pro návštěvníky bude připraveno 
občerstvení. Dorazte 5. září na hři-
ště Na Výsluní, kde v 9.00 hod. za-
čne basketbalový turnaj. Sestavte 

a přihlaste svůj tým na stránkách www.gm-
bpromb.cz. Zde najdete informace o všech 
našich současných projektech.

Pokud vás naše činnost zaujala, sledujte 
naše sociální sítě a webové stránky. Těšíme 
se na vás!           Barbora Honsová

Již tři roky se účastníme soutěže Navrh-
ni projekt, kterou pro studenty středních 
škol vyhlašuje Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR. V letošním školním roce stu-
denti 2. a 3. ročníku oboru Veřejnosprávní 
činnost podali tři projekty, které by zkva-
litnily život obyvatel města. Do regionál-
ního kola za Kraj Vysočina byly vybrány 
dva naše projekty, a to Multifunkční park 
studentek Sabiny Mafkové a Elišky Ma-
cháčkové a Komunitní zahrádky studentů 
Vanessy Šťastné a Ondřeje Bártů.

Tento rok byl specifický v tom, že regio-
ny byly pouze čtyři a naši studenti tak měli 
obhajovat svoje nápady v Praze spolu se 
soutěžícími z kraje Jihočeského, Středo-
českého a Prahy. Týden před konáním 
regionálního kola však byly školy z důvo-
du koronaviru zavřeny, přesto soutěž na-
konec pokračovala. K naší velké radosti 
byl projekt Komunitní zahrádky porotou 
i v této nemalé konkurenci čtyř krajů vy-
brán jako vítězný. Nutno podotknout, že 
letos bylo podáno nejvíce projektů za ce-

Jeden menší sen jsme mu letos snad po-
mohli splnit. Poté, co celá škola šla na zim-
ní stadion bruslit, přišel za mnou s pros-
bou a s přáním, že by chtěl zažít pocit stát 
na bruslích. Díky ochotnému a hlavně lidské-
mu přístupu mu paní učitelka D. Nedvědic-
ká tento sen splnila. Pro svoji píli, vytrvalost 
a náročnost k sobě samému je Kryštof pro 
nás motivací k pokoře k životu bez bariér.

Kryštof je prostě borec!
Mgr. Miroslava Zvěřinová, ředitelka školy

Studentská skupina GMBproMB v jednom kole

Úspěch studentů v soutěži Navrhni projekt
lou historii pořádání této soutěže, a to 103.

Celostátní kolo se pak uskutečnilo 
na konci dubna formou online konference. 
Obsadili jsme 8. místo, které považujeme 
za úspěch, neboť i podle poroty nebylo 
rozhodování o pořadí jednotlivých pro-
jektů jednoduché, protože práce i jejich 
obhajoby byly velmi vyrovnané a rozho-
dovaly opravdu maličkosti.

Ing. Lenka Šprinclová, 
Gymnázium a SOŠ Mor. Budějovice

Tvoříme z domu a fotovýzva v ZŠ Havlíčkova ul.
Uplynulé týdny, které jsme všichni prožíva-

li s různými omezeními a které jsou snad už 
za námi, byly pro každého z nás zcela no-
vou zkušeností. Děti nechodily do školy, ne-
mohly navštěvovat své kamarády, volně se 
pohybovat po venku, jak byly zvyklé, a také 
si musely zvyknout nosit roušky. Vyučování 
probíhalo online formou.

I my (vychovatelky ze školní družiny) jsme 
chtěly zůstat s dětmi alespoň „na dálku“ 
v kontaktu, posílaly jsme jim pestrou nabídku 
nápadů a inspirací k tvoření a volnočasovým 
aktivitám, aby si zábavnou a zajímavou for-
mou rozvíjely znalosti a dovednosti, procvi-
čovaly si paměť, jemnou motoriku a využí-
valy svou fantazii. Některé děti nám posílaly 

fotografie svých výrobků. Jak se jim dařilo, 
se můžete podívat na webových či faceboo-
kových stránkách naší základní školy v albu 
Tvoříme z domu.

Abychom děti motivovaly k trávení volného 
času v přírodě, uspořádaly jsme akci s ná-
zvem „Fotovýzva – Příroda kolem nás očima 

(dokončení na str. 18)
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ze školství, ze sportu

dítěte“. Děti byly vyzvány, aby fotily při svých 
toulkách přírodou to, co je zaujme, a do ur-
čeného termínu nám zaslaly tři nejzdařilej-
ší snímky. Sešlo se nám opravdu mnoho 
krásných a vydařených fotografií, což nás 
velmi potěšilo. Všechny zaslané snímky na-
šich mladých fotografů jsou natolik originální 
a povedené, že bychom jen těžko vybraly ty 

nejhezčí. Proto jsme se rozhodly, že vítězem 
se stane každý ze zúčastněných. Naše ši-
kovné fotografy čekala slíbená odměna v po-
době diplomu, sladkostí a drobných věcných 
dárků.

Všem, kteří se do akce zapojili, děkujeme 
a několik fotografií přikládáme, ostatní na-
leznete opět na webových či facebookových 
stránkách naší základní školy v albu Fotový-
zva.

Vychovatelky školní družiny ZŠ Havlíčkova

Děti spaly v sokolovněTvoříme z domu...
(dokončení ze str. 17)

Noc sokoloven se letos konala už v červ-
nu. V Moravských Budějovicích se našlo pět 
desítek odvážných dětí, které přespaly v so-
kolovně do druhého dne.

Nocování jsme zahájili v pátek 12. června 
opékáním buřtů a řáděním na nádvoří. Tro-
chu nás zaskočila rychlá dešťová přeháňka, 
a tak jsme nemohli hrát všechny hry, které 
jsme měli přichystané. Nejsme ale z cukru 
a déšť jsme přečkali s úsměvem na tvářích. 
Večer jsme se přesunuli do sokolovny, kde 
musely děti vyřešit šifrovací hru a dostat se 
ze spárů čarodějnice Sokolice. Poté jsme sta-
věli bunkry a noční ležení ze všeho možného 
i nemožného sportovního nářadí a žíněnek. 
Před spaním jsme si promítli film na dobrou 
noc a okolo půlnoci byl v sokolovně úplný 
klid. Samozřejmě až na výjimky, které štěbe-
taly do brzkých ranních hodin.

Ráno jsme zahájili – jak jinak než rozcvič-
kou – na čerstvém vzduchu a po společné 
snídani jsme se rozloučili. Letošní páteční 
Noc sokoloven jsme si všichni moc užili a to 
byl teprve začátek slunného víkendu.

Jan Švaříček, starosta TJ Sokol MB
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ze sportu

Posilovna s novou tváří
Měsíce, kdy se nesměla používat spor-

toviště, jsme věnovali opravám posilovny. 
Všechno nářadí jsme rozmontovali, dostalo 
nový nátěr a nové čalounění. Některé po-
silovací stroje už dosloužily, proto jsme za-
koupili zbrusu novou posilovací věž a další 
stroje. Prostory fitka dostaly novou výmalbu, 

do hezčí podoby jsme opravili i vstupní dve-
ře. Úplnou novinkou je vstup do posilovny 
na elektronické čipy. Vytvořili jsme tak mo-
derní prostor pro vaše tréninky.

Chcete chodit cvičit k nám do posilovny? 
Zaregistrujte se v aplikaci Můj Sokol na webu 
mbsokol.cz, vyzvedněte si čip a můžete cho-
dit trénovat dle libosti.

Cyklistický závod 
Tour de Kosová
Na jaře nás oslovili nadše-

ní cyklisté Petr Gallus, Radim 
Čeřovský a Michal Holík, zda 
bychom jim nepomohli s uspo-
řádáním závodu. Jelikož závod 
na horských kolech v našem 
městě chybí, s nadšením jsme 
jejich nabídku přijali.

Dne 22. srpna se tedy mů-
žete těšit na první ročník cyk-
listického závodu horských 
a trekových kol s názvem Tour 
de Kosová. Trasa povede po-
většinou po lesních cestách 
v malebné krajině mezi Mo-
ravskými Budějovicemi, Ko-
márovicemi, Třebelovicemi 
a Dědicemi a bude dlouhá 27,5 
kilometrů s celkovým převýše-
ním 320 metrů. Výsledky zá-

vodníků bude měřit profesionální časomíra. 
Zázemí celého závodu bude na letním kou-
pališti, před jehož branami bude závod od-
startován a bude zde i cíl.

Nechcete si nechat ujít účast na závodě? 
Zaregistrujte se na webu tourdekosova.cz 
a dostanete startovní balíček s památečním 
tričkem závodu a startovním číslem s vlast-
ním jménem, čeká na vás i chutný oběd 
a dárky od partnerů. Registrace on-line je 
oproti registraci na místě také cenově zvý-
hodněná.

Doufáme, že se první ročník cyklistických 
závodů vydaří a budeme jej moci příští rok 
zopakovat.

Příměstský tábor 
Léto v Sokole

Na letní prázdniny jsme již tradičně připra-
vili příměstský tábor Léto v Sokole. Pokud 
chcete, aby vaše děti trávily léto aktivně, 
přihlaste je prostřednictvím našeho webu 
mbsokol.cz na sportovní týden v sokolovně. 
Sportovat budeme 20. až 24. července vždy 
od 9.00 do 13.00 hod. Na programu je gym-
nastika, parkour, aerobik, tanec a míčové 
hry. Děti se mohou hlásit na celý týden, nebo 
pouze na vybrané dny podle typu sportu.

Tereza Lojdová, 
TJ Sokol Moravské Budějovice

Co se děje v moravskobudějovickém Sokole
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z kulturyblahopřání, vzpomínky

Opustili nás:
Marie Svobodová 1936 Třebelovice
Zbyněk Bartes 1959 Mor. Budějovice
Marie Johnová 1967 Mor. Budějovice
Danuška Šrámková 1926 Mor. Budějovice
Libuše Lojdová 1929 Mor. Budějovice
Ludmila Veselá 1926 Mor. Budějovice
Zdroj: Pohřební služba Rostislav Musil

inzerce

Blahopřání

Poděkování

Vzpomínky
Dne 10. 7. uplynou 
3 roky od úmrtí 
pana 
Josefa Šimečka, 
manžela, otce, 
dědečka 
a pradědečka.
Vzpomínají 
manželka a synové 
s rodinami.

Dne 17. 6. 2020 
tomu bylo již 20 let,
co nás opustil pan 
Josef Fiala 
z Lázu.
Stále vzpomíná 
syn Miroslav 
s rodinou.

V oku slza,
v srdci žal,
co milé bylo,
osud vzal...

Dne 13. července 
uplyne pátý smutný 
rok, co nás navždy 
opustila paní 
Dana Volfová 

z Moravských Budějovic.
S úctou a láskou vzpomínají 
manžel a děti s rodinami.

Dotlouklo srdce 
Tvé znavené, uhasl 
oka svit, 
budiž Ti, 
drahý tatínku, 
za všechno 
vřelý dík.
Dne 9. června 
uplynul rok, co nás 
navždy opustil 

tatínek, dědeček, pradědeček, pan 
František Nečesal z Krnčic.
S úctou a láskou vzpomíná 
dcera Marie s celou rodinou.

Srdce, co láskou 
hořelo, srdce, 
co umělo se smát, 
najednou utichlo, 
všude se setmělo… 
To nemělo se stát. 
Všechny jsi miloval, 
tak rád jsi žil, nám 
zbyly vzpomínky 
nejdražších chvil.

Dne 16. 7. 2020 uplynou 2 roky, 
co nás navždy opustil pan 
MVDr. Josef Burda. 
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka, vnučky a dcera s rodinou.

Dne 3. července by 
se dožil 60 let pan 
Stanislav Švoma.
S láskou vzpomíná 
maminka a celá 
rodina.
Děkujeme, 
že vzpomenete 
s námi.

Dne 17. 7. 2020 vzpomeneme smutné 
6. výročí, kdy nás opustila paní 
Věra Drmotová 
a 8. 6. to bylo 47 roků, kdy nás opustil pan 
Karel Drmota.
Stále vzpomíná 
dcera Alena s rodinou.

Kdo znal, 
vzpomene, 
kdo měl rád, nikdy 
nezapomene.
Dne 2. srpna 
vzpomeneme 
6. výročí od úmrtí 
pana
Ladislava Kuby.
Stále vzpomínají 

manželka, dcera a syn s rodinou a ostatní 
příbuzní.

Utichlo dobré 
srdce, klesly 
pracovité ruce,
zhasly usměvavé 
oči naší drahé 
maminky
a nám zůstala 
bolest 
a vzpomínky.

Dne 9. srpna 2020 uplyne 5 let od úmrtí
paní Marie Dvořákové.
S láskou a úctou vzpomíná 
manžel, dcery, synové, vnoučata a pra-
vnoučata.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

V tomto roce oslavili 
Antonín a Marie Mrvkovi
šedesát dva let společného života.
14. 7. 2020 se Antonín dožívá krás-
ných 90 let 
a 13. 8. 2020 Marie oslaví 82 let.
Touto cestou jim co nejsrdečněji gra-
tulujeme a přejeme hodně zdraví, vzá-
jemnou lásku a pohodu.
Všichni Vás mají rádi.
Dcery Dana a Anička s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli naposle-
dy rozloučit s naším drahým manželem, 
tatínkem, dědečkem a bratrem panem 
Vlastimilem Smetanou. Rovněž srdeč-
ně děkujeme za květinové dary a projevy 
soustrasti.
Zarmoucená rodina.

Řádková inzerce
Diana domácí péče s.r.o. hledá
do svého týmu zdravotní sestry
na výpomoc v měsících červen
až září. Možnost dlouhodobější
spolupráce. Tel. kontakt: 778 066 764
E-mail: 
holoubkova@domacipece-diana.cz
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vzpomínky
…a já měl život 
tolik rád.

Dne 26. 6. 2020 
uplynulo již 8 let, co 
od nás navždy ode-
šel tolik milovaný 
syn a bratr 
Petr Svoboda.
Stále vzpomínají 

a nikdy nezapomenou 
rodiče a sestry.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Odešel jsi tiše,
jak osud si přál,
však v našich 
srdcích
žiješ stále dál.

16. července 2020 
si připomeneme 
první smutné 
výročí úmrtí pana

Františka Říhy 
z Moravských Budějovic, 
který by v tento den oslavil 70. narozeniny.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Jen svící hořící a hezkou kytici 
Vám na hrob můžeme dát, 
chvíli postát a s láskou na Vás vzpomínat.
Dne 19. 7. 2020 uplyne 10 let, kdy nás 

opustil tatínek, pan 
František Novák.
11. 3. 2020 uplynu-
ly 2 roky, co nás 
opustila maminka, 
paní Marie Nová-
ková.
24. 9. 2020 uplyne 
5 let, co nás opustil 
jejich syn pan 
František Novák.

S láskou a úctou stále vzpomíná 
celá rodina.

Dne 12. července 
2020 uplyne pátý 
rok, kdy opustil ten-
to svět pan 
Zdeněk Plaček, 
varhaník. 
Společně na něho 
vzpomeneme při 
mši sv. s hudebním 
doprovodem 
v pátek 17. čer-

vence 2020 v 18:00 v kostele sv. Cyrila 
a Metoděje v Nových Syrovicích.
Srdečně zveme
manželka Anna a dcera Renáta.

Dne 6. 7. 2020 
uplyne smutný rok,
co nás navždy 
opustila paní 
Mgr. Hana 
Svobodová 
z Mor. Budějovic.

S láskou stále 
vzpomínají 

děti Lenka, Jiří a Jana s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Dotloukla srdce, umlkl hlas, tak rádi 
měli život,vnoučata i nás. 
Není už domov, táta ani máma,
v srdci jen zůstane bolestná rána.
Dne 16. července tomu bude 20 let,
co jsme se rozloučili s naší nejdražší ma-
minkou a babičkou paní Marií Tesařovou 
a 25. července vzpomeneme 11 let 
od úmrtí našeho tatínka a dědečka pana 
Stanislava Tesaře z Hornic. 
Stále vzpomínají děti a vnoučata.

Hřbitove, hřbitove, 
zahrádko zelená,
do tebe padají 
nejdražší semena.

24. srpna to budou 
4 roky, co na budě-
jovickém hřbitově 
odpočívá pan 
Josef Beránek, 

který nás tak nečekaně opustil.
Prosím vzpomeňte s námi.
Sestry s rodinami.

Odešla jsi tiše, 
jak si osud přál, 
však v našich 
srdcích 
žiješ stále dál.

4. července 
vzpomeneme první 
smutné výročí, 
kdy nás opustila 

naše milá manželka a babička
Milada Jurková.
S láskou vzpomíná 
manžel Tomáš, syn Milan, dcery Blanka 
a Hana s rodinami. 
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.

Dne 30. 7. 2020 
by se dožil 87 let
pan 
Jaromír Pitauer 
z Vranína.
S láskou 
stále vzpomínají 
dcery s rodinami.

Utichlo srdce, 
ubíhá čas, 
vzpomínka na Tebe 
zůstává v nás.
Dne 6. 7. 2020 
by naše drahá 
maminka, babička 
a prababička
Anna Pitauerová 
z Vranína 

oslavila své 83. narozeniny.
23. 8. 2020 uplyne 9 let, kdy nás navždy 
opustila. 
S láskou vzpomínají 
dcery s rodinami.

Dopracovaly 
pilné ruce, 
utichlo navždy 
předobré srdce.
Očima se už 
nepodíváš, 
teď klidným 
spánkem 
odpočíváš.
Utichlo srdce, 

zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, 
vzpomíná dál.
Dne 24. července 2020 uplyne 10 let ode 
dne, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
Vladimír Husa z Dolních Lažan.
S láskou a úctou na něj vždy budou 
vzpomínat
dcera Marie s rodinou, dcera Ivana s rodi-
nou a syn Vladimír s rodinou.

Děkujeme 
za cestu, kterou jsi 
s námi šel, 
za ruce, které tolik 
pomáhaly.
Děkujeme za to, 
že jsi byl, 
za každý den, 
kdy jsi s námi žil.
Dne 3. srpna uply-

ne jeden rok, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pra-
dědeček pan Arne Mittner.
S láskou stále vzpomínají 
manželka, děti Milan a Arna s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
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různé

inzerce

byli k sobě laskaví. Další řečníci společně s účast-
níky naopak ocenili předsedu Senátu, potleskem 
poděkovali Tchaj-wanu za darované ochranné po-
můcky a zdůraznili důležitost voleb, zejména těch 
v příštím roce. Shromáždění bylo tradičně ukonče-
no zpěvem české hymny.

Ohlédneme-li se za tím, na co popsaná akce 
navázala, tedy za loňským rokem, seznáme, že 
v Moravských Budějovicích se od konce dubna 

do poloviny prosince v rámci Milionů chvilek ko-
nalo osm veřejných shromáždění. Až na jednu 
výjimku se konala na náměstí u Památníku věč-
né slávy. Vedle čistě protestních (29. dubna, 13. 
a 28. května, 11. června a 16. prosince) zahrnula 
i tři uspořádaná při příležitosti významných výročí 
a svátků. Dne 21. srpna nejen k výročí okupace 
z roku 1968, ale zejména k připomínce potlačení 
protestů o rok později (bylo spojeno s výstavkou 

Historikové, kteří se zabývají regionálními dě-
jinami, zkoumají vedle vlastního rozvoje daného 
města či obce také místní ohlasy celostátních udá-
lostí. Tento příspěvek by mohl budoucím dějepis-
cům našeho města ulehčit práci pro jeden takový 
případ. Fenomén celostátních demonstrací proti 
premiéru Babišovi v rámci Milionů chvilek pro de-
mokracii, který se v loňském roce rozšířil po celé 
republice a stal se nepřehlédnutelným faktorem 
politického vývoje, neminul ani Moravské 
Budějovice.

V úterý 9. června 2020 začala i v našem 
městě – už v době uvolňujících se proti-
koronavirových opatření – druhá sezóna 
protestů proti premiéru Babišovi. Účastníci 
setkání zhodnotili počínání premiéra a jeho 
vlády v čase epidemie. Konstatovali (v pro-
slovu níže podepsaného), že přísná vlád-
ní opatření měla smysl (k jejich účinnosti 
ovšem při velkém nedostatku ochranných 
pomůcek jejich samovýrobou zásadně při-
spěli občané), zároveň však, že míra cha-
osu, který posléze zavládl, nebyla nutná. 
Shromáždění se přitom necítili jako „gene-
rálové po bitvě“, protože standardní krizové řízení 
předpokládané naším právním řádem byla varian-
ta, kterou žádaly nejen opoziční strany, ale i ně-
kteří Babišovi vládní kolegové. Premiér se zabýval 
každým detailem, zatímco celková koordinace 
– jeho nejvlastnější úloha – vázla. Podle řečníka 
se svým přístupem nevyznamenal ani prezident, 
který vystoupil až po dlouhém mlčení, zaútočil 
na své oblíbené terče a pak vyzval, aby všichni 

fotografií a dokumentů), dále svatováclavské-
ho 28. září na Den české státnosti (s vycházkou 
okolo náměstí a zastávkami u některých objektů) 
a konečně k 30. výročí 17. listopadu 1989 (to se 
konalo u kostela, aby na náměstí nerušilo přípravy 
na oslavy pořádané městem).

Proč protestující od počátku žádali premiérovu 
demisi? Nebylo to proto, že by neuznávali výsled-
ky voleb, jak jim kritici často podsouvali. Prvotním 

impulsem k rozšíření již dřívějších protes-
tů do míst po celé republice byla náhlá 
a nečekaná změna v osobě ministra spra-
vedlnosti a její možná souvislost s premi-
érovým trestním stíháním. Právě přesvěd-
čení, že člověk v takové roli v premiérském 
křesle nemá být, aby nevznikaly pochyby 
o možném ovlivňování stíhání, bylo jed-
ním z hlavních důvodů. Pak je tu dle mí-
nění protestujících široce diskutovaný 
střet zájmů, kdy se v jedné osobě setkává 
nejdůležitější postava politiky na vrcholku 
veřejné správy s majitelem (faktickým, ať 
už právní bitva po čistě formální stránce 
dopadne jakkoliv) hospodářského impéria 

namnoze využívajícího veřejných dotací a záro-
veň ještě s majitelem významné části sdělovacích 
prostředků. Připočítáme-li k tomu ne zcela vyjas-
něný vztah premiéra k bývalé Státní bezpečnosti, 
a v této souvislosti je možná ještě příznačnější, 
že lidmi z prostředí StB se Andrej Babiš obklopil 
ve svých firmách, máme tu nejdůležitější pohnutky 
demonstrujících. Ti nejednou konstatovali, že vy-
smívané, hodnotově orientované „tradiční“ strany 

Milion chvilek pro demokracii v Mor. Budějovicích
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různé

V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete vyzvednout v Turistickém 
informačním centru, Purcnerova ul. 62, nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 261 943.

SUDOKU
o ceny

6 3 1 7
3 9 2 7 6

6 2
7 1

3 5
5 8

5 8
8 4 9 3 5
6 1 2 8

Vylosovaný výherce získává dvě vstupenky 
na letní kino dle vlastního výběru, konané 
na zámeckém nádvoří v červenci a srpnu.
Správně vyplněné SUDOKU (stačí opsat vý-
sledné číslo ve zvýrazněném řádku) se svým 
kontaktem (jméno a telefon) doručte do poštovní 
schránky MKS Beseda Mor. Budějovice, Purc-
nerova 62 (MKS Beseda), a to nejpozději do 12. 
hodin, 15. 7. 2020. Vítěze budeme informovat 
telefonicky.
Výherci z minulého čísla paní Marii Kalábové 
z Moravských Budějovic gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovalo MKS Beseda Morav-
ské Budějovice.

Kulturní a společenský přehled MIKROREGIONU

10. - 11. 7.       Moravské Budějovice Gymnazijní park

Filmový víkend proMEETačka
Vezměte piknikovou deku a přijďte s námi a fi lmem strávit příjemné odpoledne a ve-

čer. V pátek 10. 7. se může celá rodina těšit na fi lm Jumanji: Další level. Sobotním sním-

kem potěšíme nejen fandy režiséra Quentina Tarantina, promítat budeme komedii 

Tenkrát v Hollywoodu. Občerstvení zajištěno. Začátek v 21.30 hodin. Vstupné zdarma.

11. 7. a 25. 7.          Častohostice  
Obec Častohostice zve všechny příznivce dobrého vína a cimbálu 11. 7. 2020 od 15 

hod. do areálu za Prokešovou stodolou. 

Dále 25. 7. 2020 na taneční zábavu se skupinou REFLEXY.

14. - 16. 8.              Martínkov 

38. Martínkovské krojované hody
PÁTEK 14. 8.: 17.00 hod. - Vernisáž výstavy v budově OÚ; 18.00 hod. - Stavění máje; 

20:00 - Cimbálová muzika RATHAN (Náměšť nad Oslavou).

SOBOTA 15. 8.:  4.30 hod. - Pouťový koncert martínkovského pěveckého sboru JOR-

DÁN v  kostele Navštívení Panny Marie; 16.00 hod. – Výstava (do  20:00); 17.00 hod. 

- Vyzývání stárek; 20.00 hod. - Pouťová taneční zábava v sokolovně s předtančením 

krojovaného souboru DŽBÁNEK a předáním hodového práva krojované chase. Hraje 

Dechová hudba Horané + Duo Poměnka. 

NEDĚLE 16. 8.:  9.30 hod. - Mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie; 12.00 hod. - 

Krojovaný průvod obcí; 13.00 hod. – Výstava (do 20:00); 16.00 hod. - Taneční vystoupe-

ní krojovaných souborů pod májí; 20.00 hod. - Cimbálová muzika Petr Hudeček a jeho 

hosté.

středa 26. 8.      Moravské Budějovice Park u letního kina

PIKNIK
První ročník akce piknik, kde se setkáte se svými sousedy, přáteli a rodinou. Co s se-

bou? Deku, něco k zakousnutí, pití. Bude i možnost zakoupení jídla i pití. Přijďte a spo-

lečně si užijeme končící léto plnými doušky. Začátek v 17 hodin.

sobota 15. 8.      Moravské Budějovice  Hřiště v Mexiku

Mexico Cup
Již čtvrtým rokem pořádáme fotbalový turnaj Mexico Cup. Přihlaste svůj tým, program 

bude obohacen o sportovní aktivity a vystoupí mistr České republiky ve freestyle fot-

bale – Petr Karásek. Vítěz si odnáší pohár. Občerstvení zajištěno. Začátek v 9.00 hodin.

14. a 15. 8.           Radkovice u Budče 

XII. Country stodola
MS Radkovice si dovoluje pozvat na Country stodolu XII v Radkovicích u Budče, která 

se uskuteční 14. a 15. 8. 2020. V pátek 14. 8. zahrají Jak se patří a Koření vod Kořena, 

v sobotu 15. 8. zahrají Duha Band a Tuláci. Bohaté občerstvení.

sobota 5. 9.      Moravské Budějovice Hřiště Na Výsluní

BasketWall
Při slavnostním odhalení streetart portrétu basketbalové legendy proběhne amatér-

ský basketbalový turnaj. Přihlaste svůj tým a  přijďte si zahrát nebo podpořit místní 

talenty. Vítěz si odnáší pohár. Občerstvení zajištěno. Začátek v 9.00 hodin.

pátek 10. 7.           Jackov 

Letní zábavka
Obec Jackov a SDH Jackov vás zvou na Letní zábavku. Akce se koná v Jackově za KD 

(za nepřízně počasí bude akce přesunuta do KD). Zahrají Tuláci, Jack Off  a Jarní směs. 

Začátek v 18 hodin. Občerstvení zajištěno. Vstupné 100,- Kč.

sice nadělaly spoustu chyb, zároveň v nich někdy 
lépe, někdy hůře, ale fungují samoočistné mecha-
nismy. U nich se odcházelo a odchází z funkcí 
za mnohem menší prohřešky, než které jsou shle-
dávány u pana premiéra. Ten se ostatně právě 
v době vlády kritizovaných stran a s mnohými 
kontakty k jejím někdejším špičkám vyšvihl mezi 
nejsilnější ekonomické „hráče“.

S kritikou premiéra pak od demonstrujících za-
znívají také výtky na adresu prezidenta. Ten často 
vidí smítko v kdekterém oku, ale břevna v premié-
rových očích nikoli. Mimo to z mnoha jeho přešla-
pů vyzdvihovali jako nejnebezpečnější fakt, že se 
několikrát pohyboval na samé hranici ústavnosti 
a v některých případech ji nejspíš i překročil.

Témata obrany právního státu, politické kultu-
ry a demokratického směřování naší společnosti 
dokážou lidi spojovat. Účastníci jak budějovických 
setkání, tak těch největších demonstrací v Praze 
mohou potvrdit, že na nich lze potkat lidi všech ge-
nerací, od studentů až po nezanedbatelné množ-
ství seniorů. Dalším důkazem řečeného je fakt, 
že na této platformě se scházejí příznivci různých 
politických stran, kteří mají jinak na politické zále-
žitosti rozdílné názory. A platí to i na místní úrovni. 
Přestože akce moravskobudějovických „Chvilek“ 
jsou spojeny především s lidmi kolem radnič-
ní opozice, jedné akce se zúčastnila také paní 
místostarostka. Pan starosta pak na městských 
oslavách 17. listopadu 2019 ve svém projevu ostře 
zkritizoval prezidenta Zemana za jeho vyhlášení, 
že ti, kdo jej nevolili, mají držet ústa.

Premiér ani po více než roce masových pro-
testů ze své funkce neodešel, veřejnou kritikou se 
však některým jeho krokům asi podařilo zabránit. 

O co se však Milion chvilek pro demokracii zaslou-
žil určitě, totiž že k občanské aktivitě probudil řadu 
lidí. Stále se snaží všechny vyzývat, aby nad zále-
žitostmi veřejného zájmu uvažovali a nenechali se 
omámit líbivými slogany, za nimiž se může skrývat 
čertovo kopýtko. O svých akcích moravskobudějo-
vické „Chvilky“ informují na veřejných facebooko-

vých stránkách, takže každý si může své názory 
poměřit s tam zaznívajícími argumenty.

Demokracie stojí na různosti názorů a záro-
veň na víře, že ve svobodné diskusi může člověk 
o správnosti, či řekněme přiměřenosti svých ná-
zorů přesvědčit ostatní. A to je i mínění zdejších 
„chvilkařů“.       Petr Jičínský
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